
 4 ةحتافلا ةروس 8

 اهب حتتفُي هنأل ؛ةحتافلاب ةروسلا هذه تيمس
 لك يف أرقت اهنأل ؛يناثملا ىمستو «ميظعلا نآرقلا
 .رخأ ءامسأ اهو ءةعكر
 هب ًانيعتسم هللا مساب نآرقلا ةءارق ئدتبأ (۱)
 دوبعملا -ىلاعتو كرابت- برلا ىلع ملع هَل
 اوان )5 ا «ىلاعت هللا ءامسسأ مشا وهو مارح نود قحب

  9 | aنديك ب دداا 7
 هته ر تعسو يذلا ةماعلا ةمحرلا يد نتا

 ORE دَ 017 + .- ناسا امو ءنينمؤملاب ريا «قلخلا عيمج
 تیما نیت 2اا ودب 2اک | هلل ةمحرلا ةفص تابثإ نانمضتي «ىلاعت هئامسأ نم

 تحت بلا طي قريت علا طلا م10 3 اج ییا اك لات
 ا مارا 5 ر فاصوأ اهلك يتلا هتافصب هللا ىلع ءانثلا (1)

 ةينيدلا «ةنطابلاو ةرهاظلا همعنبو «لامك

 «هودمحي نأ هدابعل ٌّرْمَأ هنمض يفو .ةيويندلاو
 ئشنملا هناحبس وهو «هدحو هل قحتسملا وهف

 هقلخ عيمجل يبرملا «مهرومأب مئاقلا ؛قلخلل
 .حلاصلا لمعلاو ناميإلاب هئايلوألو «همعنب

 تعسو يذلا ةماعلا ةحرلا يذ # ِنَمَعيلآ 0

 امهو نينمؤملاب < ريا $ «قلخلا عيمج هتمحر
 .ىلاعت هللا ءامسأ نم نامسا

 وهو «ةمايقلا موي كلام هدحو هناحبس وهو (4)
 .لامعألا ىلع ءازجلا موي

 نم ةعكر لك يف ةيآلا هذه ملسملا ةءارق ينو

 .تائيسلاو يصاعملا ويس ل eh ويوم ويلاب هل ريكذت هتاولص

 .ةزق لام دجأ هم كلعي ال كتي هلك رمألاق ءانرومأ عيمج يف كدحو كب نيعتسنو «ةدابعلاب كدحو كصخن انإ (0)

 الإ فاوطلاو «حبذلاو «ةثاغتسالاو ءءاعدلاك ةدابعلا عاونأ نم ًائيش فرصي نأ هل زوجي ال دبعلا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه ينو
 .ءايربكلاو .بجعلاو «ءايرلا ضارمأ نمو «هللا ريغب قلعتلا ءاد نم بولقلا ءافش اهيفو «هدحو هلل

 لصوملا حضاولا قيرطلا وه يذلا مالسإلا وهو كاقلن ىتح هيلع انتبثو «ميقتسملا قيرطلا ىلإ انقفوو ءاندشرأو ان(
 الإ دبعلا ةداعس ىلإ ليبس الف ءملسو هيلع هللا لص دمحم هئايبنأو هلسر متاخ هيلع لد يذلا «هتنج ىلإو هللا ناوضر ىلإ
 .هيلع ةماقتسالاب

 نم انلعجت الو «ةماقتسالاو ةيادحلا لهأ مهف ذ .نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيّدصلاو نييبنلا نم مهيلع تمعنأ نيذلا قيرط (۷)

 مهو «نيلاضلاو «مهتلكاش ىلع ناك نمو «دوهيلا مهو «هب اولمعي ملو قحلا اوفرع نيذلا «مهيلع بوضغملا قيرط كلس
 .مهتنس عبتا نمو «ىراصنلا مهو «قيرطلا اولضف «مهنم لهج نع اودتبي مل نيذلا
 ةمعن يه قالطإلا ىلع ةمعن مظعأ نأ ىلع ةلالدو «لالضلاو لهجلاو دوحجلا ضرم نم ملسملا بلقل ءافش ءاعدلا اذه ينو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نأ بير الو «ميقتسملا طارصلاب ىلوأ ناك «هل عبتأو قحلل فرعأ ناك نمف ؛مالسإلا

 .مهنع هللا يضر مهتلزنم زنم ميظعو «مهلضف ىلع ةيآلا تلدق «مالسلا مهيلع ءايبنألا دعب كلذب سانلا ىلوأ مه ملسو

 ةحتافلا ةروس نم ةيآ تسيلو «بجتسا مهللا :اهانعمو ء(نيمآ) : ةحتافلا ةءارق دعب ةالصلا يف لوقي نأ ئراقلل بحتسيو
 .فحاصملا يف اهتباتك مدع ىلع اوعمجأ اذهلو ؛ءاملعلا قافتاب

 © تاسلا



  ةرقبلا ةروس #
 فورحلا نم اهريغو فورحلا هذه ¢ ملا (1)

 زاجعإ ىلإ ةراشإ اهيف روسلا لئاوأ يف ةعطقملا
 اوزّجعف «نيكرشملا يدحت هب عقو دقف ؛نآرقلا

 فورحلا هذه نم بگرم وهو «هتضراعم نع
 برعلا زجع ٌلَدف .برعلا ةغل اهنم نوكتت يتلا
 ىلع -سانلا حصفأ مهنأ عم- هلثمب نايتإلا نع
 .هللا نم يحو نآرقلا نأ
 ال يذلا ميظعلا باتكلا وه نآرقلا كلذ (۲)

 هيف باتري نأ حصي الف هللا دنع نم هنأ كَ , و 0 ١

 عفانلا ملعلاب نوقتملا هب عفتني «هحوضول د حأ 6 1 يس اج مر
 هللا نوفاخي نيذلا مهو r ا ps اوك نمر امو

 هماکحآ نوعبتيو 1 تے 2
aال يذلا بيغلاب نوقّدَصُينيذلامهو (۴) ر ١ ا یت  

 ال هنأل ؛اهدحو مهلوقع الو مهّساوح هكردت
 ناميإلا لثم «هلسر ىلإ هللا يحوب الإ فرْعُي

 امم كلذ ريغو «رانلاو «ةنجلاو «ةكئالملاب

 هيلع هللا ىلص هلوسر هب ربخأ وأ هب هللا ربخأ

 للاب رارقإلل ةعماج ةملك :ناميإلاو) ءملسو
 ءرخآلا مويلاو :هلسرو «هبتكو «هتكثالمو

 لوقلاب رارقإلا قيدصتو .هرشو هريخ ردقلاو
 دوا راوجلاو ناسللاو بلقلاب لمعلاو
 ةالصلا ءاد ىلع نوظفاحي بيغلاب مهقيدصت

 هيبنل هللا عرش ام قْفَو ًاحيحص ءادأ اهتيقاوم يف

 رة دهرا بلا OT نم تينزاسلأ ان ىلا ويلا لل لالا هدمأط

 ني لزنأ ام لكبو «ةنسسلا يهو :ةمكحلا نم كيلإ لزنأ بو «نآرقلا نم لوسرلا اهيأ كيلإ لزنأ ب نوصي نيذلاو (4)
 .ءازجلاو باسحلا نم اهيف امو توملا دعب ةايحلا رادب نوقَّدَّصُيو ءامهريغو ليجنإلاو ةاروتلاك «بتك نم لسرلا ىلع كلبق

 لعف ىلع ثعاوبلا مظعأ نم هب ناميإلا نأل ؛رْكَّذلاب ةرخآلا موي صخو .مهحراوجو مهتتسلأ ىلع رهظي مهبولقب ًاقيدصت
 .سفنلا ةبساحمو «تامرحملا بانتجاو «تاعاطلا

 اوّجّتو ءاوبلط ام اوكردأ ن نيذلا نوزئافلا مهو ءمبيداهو مهقلاخ نم قيفوتبو مهبر نم رون ىلع تافصلا هذه باحصأ (5)

 ءاوبره هنم ام رش نم



 َةَرَقَبلا ةَروُس لالالا
 WIN 3 ا |

 م

 م
 ل ءاوس «ناهيإلا مهنم عقي نل :ًانايغطو ًارابكتسا

 3 باذع نم -لوسرلا اهيأ- مهترذحو مهتفّوخأ
 1 .مهلطاب ىلع مهرارصإل ؛كلذ تكرت مأ «هلل

 تئاتر وياي ابا : «مهعمس ىلعو ءالؤه بولق ىلع هللا عبط (۷)
 5 رها لات روت امو اوم 5 : مهرفک ببسب ب ؛ءاطغ مهراصبأ ىلع لعجو

 ا E 5 مهقفوي ملف «قحلا مهل نابت ام دعب نم مهدانعو
 8 TT ر امو : دوك راندا تانج حر لهل

 رر5 تؤكيأ ذاك ميم باع رهو د ا نينمؤملا نيب ًارّيحتم ددرتي قيرف سانلا نمو (۸)

 رقي اا 6 ير نولوقي نيذلا نوقفانملا مهو «نيرفاكلاو

 ديفا ج يف مهو ءرخآلا مويلابو هللا انقَدَص :مهتنسلأب
 .اونمؤي مل نوبذاك مهنطاب

 نيذلاو هللا نوعداخي مهن مهلهجب نودقتعي (9)

 امو ءرفكلا مهراضإو ناميإلا مهراهظإب اونمآ

 دوعت مهعادخ ةبقاع نأل ؛مهسفنأ الإ نوعدخي

 ؛كلذب نوّسِجُي ال مهلهج طرف نمو .مهيلع
 .مهبولق داسفل

 00 ٠ ٠ يصاعم اب اولّشباف داسفو كش : مهيولق يف (۱۰)

 © تي مالكا مرک كيرف 9 ةبوقع مهو ءًاكش هللا مهدازف «مهتبوقعل ةبجوملا

 3 .مهقافنو مهب ذك ببسب ؛ةعجوم
 يف داسفإلا نع اوفكيل اوحصُن اذإو )1١(

 .حالصإلا لهأ نحن امنإ :-ًالادجو ًابذك- اولاق «نيرفاكلا ةالاومو «نينمؤملا رارسأ ءاشفإو «يصاعم او رفكلاب ضرألا

 .نوُسِحُي ال مهدانعو مهلهج ببسب مهنكل ,داسفلا نيع وه حالصإ هنأ نومعزيو هنولعفي يذلا اذه نإ )1١(

 قّدَصُنأ :اولاقو اولداج -حراوجلاو ناسللاو بلقلاب ناميإلا وهو «ةباحصلا ناهيإ لثم- اونمآ :نيقفانملل ليق اذإو (1)
 ال مهو «مهيلع روصقم َهَقَّسلا نأب مهيلع هللا ًدرف ؟ءاوس ِهَّمَّسلا يف مهو نحن نوكنف «يأر لاو لقعلا فاعض قيدصت لثم

 .نارسخلاو لالضلا وه هيف مهام نأ نوملعي

 نيدرمتملا ةرفكلا مهئامعز ىلإ اوبهذو اوفرصنا اذإو «مكلثم مالسإلاب انقّدَص : اولاق نينمؤملا اولباق اذإ |نوقفانملا ءالؤه )١5(

 .مهنم نورخسيو «نينمؤملاب نوفي اونا |منإو ءاهوكرتي مل رفكلا ةلم ىلع مهنأ مه اودّكأ هللا ىلع

 .نينمؤملاب مهئازهتسا ىلع مهيزاجيو «ًاددرتو ةرْبَحو ًالالض اودادزيل ؛مهلهمُيو مهب ئزهتسي هللا (15)

 .ةيادحلا او ريحت لب ءًائيش اوبسك امف «ناميإلا اوك رتو «رفكلا اوذخأف «ةرساخ ةقفص يف مهسفنأ اوعاب نوقفانملا كئلوآ (17)

 .نيبملا نارسخلا وه اذهو

3 
4 



 ال ًارهاظ- اونمآ نيذلا نيقفانملا لاح (1)

 مث «ملسو هيلع هللا فص دمحم ةلاسرب -ًانطاب
 ها O نمونا هبه

 مه الض ٍتاملظ يف نوطبختي اوراصف ءاورفك 1 ر دراو 7
 5 1 رهف

 ءاهنم جورخلا يف مه لمآ الو «نورعشيال مهو هک

 مهدحأ دقوأو ةملظم ةليل يف ةعامج لاح هب َنصمهِناَدَءْف هي
 تعطس املف ءةءاضإلاو ءفدلل ةميظع ًاران 000 3 2 ررر

 EE ۱ «تمتعأو تأفطنا «هلوح ام ترانأو رانلا

 الو ائيش نوري ال تاملظ يف اهباحصأ راصف ی

 .جرخ الو قيرط ىلإ نودتمم
 مب «ربدت عامس قحلا عاس نع مص مه (16)

 ؛ةيادحلا رون راصيإ نع يْمَع هب قطنلا نع
 ذلا ناهيإلا ىلإ ا نوعيطتسي ال كلذل

 8 5 ا وكرت ١ يخ ا ا

 رهظي نيقفانملا نم رخآ قيرف لاح هبت وأ (۱۹) 0 ا الد روق

 لاح «یرخأ ةرات هيف نوگشیو «ةرات قحلا مه 0 أوما دبع دام
 رطم مهيلع ٌبصنيف «ءارعلا يف نوشمي ةعامج

 «ضعب قوف اهضعب تاملظ هبحاصت .ديدش
 قعاوصلاو «قربلا ناعملو ءدعرلا فصق عم

 نوعضي لوح لا ةدش نم مهلعجت يتلا «ةقرحملا

 ىلاعت هللاو .كالحلا نم ًافوخ ؛مهناذآ يف مهعباصأ

 .هنوزجعي الو هنوتوفي ال نيرفاكلاب طيح
 ملظأ بهذ اذإو ؛هثوض يف اًوّشم مه ءاضأ اَّلكف كلذ عمو «مهراصبآ بْلْسَي نأ -هناعملةدش نم- قربلا براقي )١(

 هنإ ءٍتقو لك يف كلذ ىلع رداق وهو «مهراصبأو مهعمس َبَّلَسَل مه هللا لاهمإ الولو .مهنكامأ يف نوفقيف مهيلع قيرطلا
 .ريدق ءيش لك ىلع

 «مدعلا نم مكدجوأ دقف ؛هنيد اوفلاخت الو هوفاخو «همعنب مكابر يذلا هللا اودبعا نأ :ًاعيمج رشبلل هللا نم ءادن (؟١5)

 .هنع اوضرو مهنع هللا يضر نيذلا نيقتملا نم اونوكتل ؛مكلبق نم نيذلا دجوأو
 باحسلا نم رطملا لزنأو «ءانبلا ةمكحم ءامسلاو ءاهيلع مكتايح لهستل ؛ًاطاسب ضرألا مكل لعج يذلا مكبر (۲۲)

 قلخلاب هدّرفت نوملعت متنأو «ةدابعلا يف ءارظن هلل اولعجت الف «مكل ًاقزر تابنلا عاونأو تارمثلا ناولأ نم هب مكل جرخأف
 .ةيدوبعلا هقاقحتساو «قزرلاو

 نومعزتو «ملسو هيلع هللا لص دمحم اندبع ىلع هانلّزَت يذلا نآرقلا نم كَ يف -نودناعملا نورفاكلا اهيأ- متنك نإو (59)

 يف نيقداص متنك نإ «مكناوعأ نم هيلع نوردقت نمب اونيعتساو «نآرقلا نم ةروس لثامت ةروس اوتاهف «هللا دنع نم سيل هنأ

 .مكاوعد

 .ىلاعت هللا ةعاطو ملسو هيلع هللا لص يبنلاب ناميإلاب رانلا اوقت اف - -ةلاحم ال ًالبقتسم نوزجعتسو - نآلا متزّعع نإف (۲)

 .هلسرو هللاب نيرفاكلل ْتِدِعَأ ءةراجحلاو سانلا اهُيَطَح يتلا رانلا هذه

 كَ



 َةَرَقَبلاةَروُس لوألا لا

 ناميإلا لهأ -لوسرلا اأ - ربخأو (15)

 مه نأب ءًارورس مهؤلمي ارح حلاصلا لمعلاو

 تحت راهنألا يرجت «ةبيجع قئادح ةرخآلا يف

 مهقزر اک .ةليلظلا اهراجشأو ةيلاعلا اهروصق

 اَّقَرَر دق :اولاق ةذيذللا ةهكافلا نم ًاعون اهيف هللا

 1 أ ا عيش هودجو هوقاذ اذإف ءلبق نم عونلا اذه هلا
TT7 م را 9  

 LL 5ام تو 1 تاجوز تاتحلا يف مهو .مسالاو رظنملاو نوللا

 هدي كدر ارك وب ب لوبلاك ٌيسحلا سندلا ناولأ لك نم تارّهطم

 1 م 1 .قلُملا ءوسو بذكلاك يونعملاو «ضيحلاو

 روُعطُفيو ءهقلتيم ا  اهيف نوتومي ال «نومئاد اهميعنو ةنجلا يف مهو

 : .اهنم نوجرخي الو
 ركذي نأ قحا نم يبحتسي ال ىلاعت هللا نإ (27)

 «ءيش رغصأب ًاليثمت ناك ولو ءرثك وأ لق ءام ًائيش

 ی ا
 ر ےک ا ی

 RE ءال هللا هبرضام ءكلذ وحنو بابذلاو ةضوعبلاك
 e ل م : 00 را
 رے اے و ےس و ےک ا8 نونمؤملا امأف .هللا نود نم دبُعُي ام زجل الثم

 ريبكلاو ريغصلاب ليثمتلا يف هللا ةمكح نوملعيف

 ام :نولوقيو نورْحَْيَف رافكلا امأو «هقلخ نم

 ؟ةريقحلا تارشحلا هذه لثملا برص نم هللا دارم

 مهتيرخسل قحلا نع نيريثك ًاسان لثملا اذهب هللا فرصي كلذل ؛رفاكلا نم نمؤملا زييمتو «رابتخالا وه دارملا نأب هللا مهبيجيو

 نع نيجراخلا الإ قحلا نع فِرْضَي ال هنأل ؛ًادحأ ملظي ال ىلاعت هللاو .ةيادهلاو ناهيإلا نم ديزم ىلإ مهريغ هب قفويو ءهنم
 .هتعاط

 نوفلاخيو «بتكلا لازنإو ءلسرلا لاسرإب هدّكأ دقو ؛ةعاطلاو ديحوتلاب مهيلع هذخأ يذلا هللا دهع نوثكني نيذلا (۲۷)

 .ةرخآلاو ايندلا يف نورساخلا مه كئلوأ ءضرألا يف داسفلا رشنو ماحرألا عطقك هللا نيد

 ؟مكسفنأ يف اهيلع عطاقلا ناهربلا عم ةدابعلا يف هريغ هب نوك رشتو «ىلاعت هللا ةينادحو -نوكرشملا اهّأ - نوركنت فيك (17)

 ءايحأ مكديعي مث «مكل اهددح يتلا مكلاجآ ءاضقنا دعب مكتيمي مث «ةايحلا مكيف خفنو مكدجوأف نيقولخ ريغ متنك دقلف

 .ءازجلاو باسحلل نوعجرت هيلإ مث «ثعبلا موي
 َّنهاٌّوسف «تاومسلا قلخ ىلإ دصق مث ءاهب نوعفتنت يتلا معّنلا نم ضرألا ينام لك مكلجأل ىل يذلا هدحو هللا (۲۹)

 .قلخ ام عيمجب طيح -هناحبس- هُمْلِعف .ميلع ءيش لكب وهو «تاومس عبس



 لاق نيح سانلل -لوسرلا اهبأ- ركذاو )۳١(

 ًاموق ضرألا يف لعاج ينإ :ةكئالملل كبر
 انّبر اي :تلاق .اهترامعل ًاضعب مهضعب فلخي
 ءالؤه قلخ يفةمكحلا ام اند ِشزَأو انْمّلع

 قتادة
 6 و ےک ا

 ةقارإو ضرألا ينداسفإلا مهنأش نم نأ عم 6ي

 كهّڙنن كرم عوط نحنو ًاناودعو ًالظ ءامدلا ١

 كدّجمنو ءكلالجو كدمحب قئاللا هيزنتلا

 ينإ :مهل هللا لاق ؟لالجلاو لامكلا تافص لكب

 يف ةحجارلا ةحلصملا نم نوملعت ال ام ملعأ

 .مهقلخ
 همّلع مالسلا هيلع مدآ لضفل ًانايبو ("1) )

 اهتايّمسم ضرع مث ءاهلك ءايشألا ءاسأ هللا بحار اهني الڪ وهل
 ءالؤه ءاسأب ينوربخأ :مهل ًالئاق ةكئالملا ىلع 0 2

 وأ مكتأ يف نيقداص معك نإ «تادوجوملا 0 ركضتتاوظبقأ الف هيفا امامها اھتع نجلا |

 _ مهتم ضرألا يف فالختسالا © نجلا تمور سمیرا لآ فزیک و ودع ںی عبا 5
 انل سيل ءانّبر اي كهٌّرنن :ةكئالملا تلاق (۳۲) 3

 1 را اَوَتلاَوه دهن هلع بات تم
 ميلعلا كدحو تنأ كنإ .هايإ انتملع ام الإ ملع

 .كريبدت يف ميكحلا «كقلخ نوؤشب

 دقل :ةكئالملل هللا لاق ءاهب مدآ مهربخأ الف .اهتفرعم نع ورجع يتلا ءايشألا هذه ءاسأب مهربخأ مدآ اي :هللا لاق (۳۳)

 .هنوفخت امو هنورهظت ام ملعأو «ضرألاو تاومسلا يف مكنع يفخ ام ملعأ ينأ مكتربخأ

 «هلضفل ًاراهظإو هل ًاماركإ مدآل اودجسا :ةكئالملل هناحبس لاق نيح مدآل هللا ميركت سانلل -لوسرلا اهيأ- ركذاو (”5)

 .هرمأل نيصاعلا «هللاب نيدحاجلا نم راصف ءًادسحو ًاربكت دوجسلا نع عنتما سيلبإ الإ ًاعيمج اوعاطأف

 ابرقت الو ءاهيف ناءاشت ناكم يأ يف ًاعساو ًائينه ًاعتمت اهرامثب اعتمتو «ةنجلا ءاوح كجوزو تنأ نكسا مدآ اي :هللا لاقو )١(

 .هللا رمأ نيزواجتملا نم اريصتف «ةيصعملا يف اعقت ال ىتح ةرجشلا هذه

 لاقو .اهميعنو ةنجلا نم (هجارخإ يف ببستف «ةرجشلا نم الكأ ىتح امل سوسو نب :ةئيطخلا يف ناطيشلا |مهعقوأف (7)
 عافتناو «ةماقإو رارقتسا ضرألا يف مكلو -ناطيشلاو ءاوحو مدآ يأ- ًاضعب مكضعب يداعي «ضرألا ىلإ اوطبها :مه هللا

 .مكلاجآ ءاهتنا تقو ىلإ اهيف اهب

 تحور اک رونا واتم اطار > :ىلاعت هلوق يهو ءًارافغتساو ةبوت اهايإ هلل همهأ «تاملك لوبقلاب ٌمدآ ىقلتف (۳۷)

 .مهب ميحرلا ءهدابع نم بات نمل باوتلا وه ىلاعت هنإ .هبنذ هل رفغو «هيلع هللا باتف 4 َنرَِخْلاَنم وحيل

 ا ا د
 هب نمي مدا



 ءًاعيمج ةنجلا نم اوطبها :مه هللا لاق (*8)

 هيف ام ةبقاعتملا مكتايرذو متنأ مكيتآيسو

 فوخ الف اهب لمع نمف .قحلا ىلإ مكتياده
 PE ١ تحن كبل 38 1 لأ مهالو ةرخآلا رمأ نم هنولبقتسي اهبف م هيلع
 يقص رکی تسع اداوم ا رسمي 5 .ايندلا رومأ نم مهتاف ام ىلع نونزحي
 صم ةولتملا انتايآب اوبذكواودحج نيذلاو ("9)

 رص ميزي دك قر قحدلأ ءرانلا نومزالي نيذلا كئلوأ ءانديحوت لئالدو
EEوي رفاَڪ را اتال کمال 1  ES 

 كيلا كطاوهدل رواق یاد دایلقاتمت ةريثكلا ىمعن اوركذا بوقعي ةيرذاي (40)
 ركل اواو مَ مت رشم اويل : نأب : :مكل يتيصواوهتأو «يلاوركشاو «مکیلع aK ےس ےس

gSريتا اترا  
 ا 6 نم هب مكتدعو ام مكل ممتأ كلذ متلعف نإف

 © - َياّيإو .ةرخآلا يف ةاجنلاو ءايندلا يف ةمحرلا

 متضقن نإ يتمقن اورذحاو «ينوفاخف -يدحو

 .يب مترفكو «دهعلا

 يذلا نآرقلاب -ليئارسإ ينب اي- اونمآو ()

 0 لل ًاقفاوم هلوسرو هللا يبن دمحم ىلع هنرن

 نوعا 0: لوأ اونوكت الو ةاروتلا حيحص نم هنوملعت
 لَدَعاَهنمْدَْوياِ ا اولدبتست الو «هب رفكي باتكلا لهأ نم قيرف

 يايإو «لئازلا ايندلا ماطح نم ًاليلق ًانمث يتايآب
 يتيصعم اوكرتاو يتعاطب اولمعاف يدحو
 هلوسرو هللا يبن ةفص نم حيرصلا قحلا نامتك اورذحاو .هومتيرتفا يذلا لطابلاب مكل هيب يذلا قحلا اوطلخت الو (45)

 .مكيديأب يتلا بتكلا نم نوملعت ايف «مكدنع ةبوتكم اهنودجت متنأو «مكبتك يف يتلا ملسو هيلع هللا لص دمحم
 هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرو هللا يبن اهب ءاج امك «حيحصلا هجولا ىلع ةالصلا اوميقت نأب :مالسإلا نيد يناولخداو (41)

 .ملسو هيلع هللا ىلص هتمأ نم نيعكارلا عم اونوكتو «عورشملا هجولا ىلع ةضورفملا ةاكزلا اودؤتو «ملسو

 «ميظعلا ريخلاب اهنورمأت الف « ءمكسفنأ نوكرتتو «تاريخلا لمعب سانلا نورمأت نيح مكئاملع ّلاحو مكّلاح حبقأ ام (4)
 نولمعتست الف !!هب نايإلا بوجوو «ملسو هيلع هللا لص دمحم تافص اهيف يتلا ءةاروتلا نوؤرقت متنأو «مالسإلا وهو

 ؟ًاحيحصأألاعتسا مكلوقع

 نوشخي نيذلا ,نيعشاخلا ىلعالإ ةقاشل اهنإو .5 ةالصلا كلذكو ؛هعاونأ عيمجب ربصلاب مكرومأ لك يف اونيعتساو (4 :4)

 .ءازجلاو باسحلل ةمايقلا موي نوعجار هيلإ مهنأو «توملا دعب العو لج مهر وقالم مهنأ نونقويو .هدنع ام نوجريو هللا
 ةرثكب مكنامز يلاع ىلع مكتْأَّضَف ينأ اوركذتو ءاهيلع يلاوركشاو «مكيلع ةريثكلا يمعن اوركذت بوقعي ةيرذ اي )٤۷(

 .ليجنإلاو ةاروتلاك ةلرنملا بتكلاو «ءايبنألا

 ولو «ةيدف مهنم لبقي الو «نيرفاكلا يف ةعافش هللا لبقي الو ءاثيش دحأ نع دحأ ينغي ال موي «ةمايقلا موي اوفاحخو (؟)
 .باذعلا نم مهذاقنإو مهرصنل مدقتي نأ مويلا اذه يف دحأ كلمي الو ءًاعيج ضرألا لاومأ تناك



 قبلا روم لولا عزل

 مكانذقنأ نيح مكيلع انتمعن اوركذاو (4) 1 ا ےہ ا

 دشأ مكنوقيذُ مهو «هعابتأو نوعرف شطب نم ل ورک
 نوقبتْشسْيو «مكئانبأ حْبَذ نم نور کیف «باذعلا

 رابتخا كلذ يفو .ناهتمالاو ةمدخلل مكءاسن

 :ةميظع ةمعن هنم مكئاجنإ يفو ؛مكبر نسم مكل كود
eمكروصع لك يف ىلاعت هللا ركش بجوتست 3 تونر  

 .مكلايجاو 4 ع C7 >2 TAN م يآ
 ey 1 ا :

 «متربعف سبی اقرط هيف انلعجو «رحبلا مكببسب 3 ارقا بتِكْلا ىموماتيتا ذو |[
 كالها نمو «هدونججو نوصعرف نسم مكانذقنأو ۱ 00 موووت سوم لَ أ
 مكقرط هدونجو نوعرف لخد الف (لف .ءاملا يف 2 کک کک

NT 

 .مكنيعأ مامأ ءاملا يف مهانكلهأ 6 7
 I E بونص باپ اک

 اندعاو نيح :مكيلع انتمعن اوركذاو (21) 1

 ًارونو ةياده ةاروتلا لازنإل ةليل نيعبرأ ىسوم تۇ رشا رميا
 و

 ةدملا هذه هبايغ ةصرف نوزهتنت مكب اذإف ءمكل ا ر )دور طرا ارقد ك

 هومتعنص يذلا لجعلا نولعجتو «ةليلقلا و ڪک ار دکر لیل کوم دب ا

 :شأ اذهو- هللا نود 3 مكيديأب ا 0
 نشا اذهو ود نم وبحم ا ر 0

 .ًاهإ لجعلا مكذاختاب نوملاظ متنأو -هللاب رفكلا | يل کک رمال َماَمَكلا |
 انفو ةركنملا ةلعفلا هذه نع انزواجت مث (05) يراقب اا کک ر اتوا امو کفر رام جاوا او ےک س 0 2000

 ىلع هللااوركشتنأ ًءاجر؛ىسوم ةدوعدعب مكتبوت 1

 .نايغطلاو رفكلا يف اودامتتالو «هلاضفأو همعن

 نم اودتهت يكل ؛-ةاروتلا وهو- لطابلاو قحلا نيب قرافلا باتكلا ىسوم انيطعأ نيح مكيلع انتمعن اوركذاو (01)

 .ةلالضلا

 :مكقلاخ ىلإ اوبوتف اشإ لجعلا مكذاختاب مكسفنأ متملظ مكنإ :هموقل ىسوم لاق نيح مكيلع انتمعن اوركذاو (04)

 لوبقب مكيلع هللا نمف «كلذ متلثتماف «رانلا يف يدبألا دولخلا نم مكقلاخ دنع مكل ريخ اذهو ءًاضعب مكضعب لفي نأب

 .مهب ميحرلا «هدابع نم بات نمل باوتلا وه ىلاعت هنإ .مكتبوت

 «نايِع هللا ىرن ىتح «هللا مالك وه كنم هعمسن يذلا مالكلا نأ يف كقدصن نل ىسوم اي : متلق ذإ اوركذاو (56)
 ران تلزنف

 .ىلاعت هللا ىلع مكتأر جو «مکبونذ ببسب مکلف «مكنيعأب اهومتيأر ءاسلا نم

 ءافيتسال هللا مهثعب مث «مه ةبوقع توملا اذهف .مكيلع هللا ةمعن اوركشتل ؛ةقعاصلاب مكتوم دعب نم مكانييحأ مث (01)

 .مهلاجآ

 انلزناو نیلا ركن نم کیل الط باحد امج ذإ ضرالا يف انوهيتأمتتك نيس مكيلع اديمعت اوزتكذاو ۷

 نم اولك : :مكل انلقو «ىّنامَّشلا هبشي ريط وهو ىولّسلا مكيلع انلزنأو «لسعلاك همعط ْعْمَّصلا هبشي ءيش وهو لا مكيلع

 ةبقاع نأل ؛نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو «معتلا نارفكب انوملظ امو . اولثتمت ملف «مکنید اوفلاخت الو «مکانقزر ام تابّيط

 .مهيلع ةدئاع ملظلا



 اولخدا :انلق نيح مكيلع انتمعن اوركذاو (0)

 يف اهتابيط نم اولكف «سدقملا تيب» ةنيدم
 مكلوخد يف اونوكو ؛ائينه ًالكأ اهنم ناكم يأ

 انع ْعَض انّبر :اولوقو ءهل نيليلذ هلل نيعضاخ

 اهْرتسنو مكنع ٌفْعَتَو مكل بجتسن ءانيونذ
 ًاريخ مهلامعأب نينسحملا ديزنسو «مكيلع
 .اباوثو

 ليئارسإ ينب نم نولاضلا نورئاجلا لّدبف (۹)
 ذإ ًاعيمح لعفلاو لوقلا اوفّرحو «هللا لوق

 يف ةبح :اولاقو مههاتسأ ىلع نوفحزي اولخد
 مهيلع هللا لزنأف .هللا نيدب اوؤزهتساو «ةرعش

 نع مهجورخو مهدرمت ببسب ؛ءاهسلا نم ًاباذع
 .هللا ةعاط

 يف شاطع متنأو- مكيلع انتمعن اوركذاو (10)

 يقسن نأ -ةعارضب- ىسوم اناعد نيح -هّيَتلا

 «برضف ءرجحلا كاصعب برضا :انلقف «هموق
 «لئابقلا ددعب ءًانيع ةرشع اتنثا هنم ترجفناف

 ال ىتح اهب ةصاخلا نيعلاب ةليبق لك مالعإ عم
 شا قزر نم اوبرشاو اولك :مه انلقو .اوعزانتي

 .نيدسفم ضرألا يف اوعست الو

 ىولحلا ماعطلا مكيلع انلزنأ نيح اوركذاو )1١(

 EOE ف َهَيَرَق ا اتد

 ا E اَدَعَر

 نيام

 ر ایا
 کک بوھشسفي واڪا املا َنْماَرَجِ

 رجم 00 ایر الم ءومْوَمِل سوم
 م وو و هر 2 رفعنا نم

 اتاق جک ر اکا یت کو 2 قرشا
00 2 

 ايوا قب نو :ضرالا ُتْيْثاَتِماَتَلَجِرْخْيَكَيَر

 EES اكسو بام
 : وه یدل
 0 هع تير

 ET 00 ڪار اڪ 90
 ©نودتنيأ اك ومايكل قلاع |

 عم ريغتي ال تباث ماعط ىلع ربصن نل ىسوم اي: متلقف «٠ ؛للملاو قيضلا مكباصأو «مكتداعك ةمعنلا مترطبف « ءيهشلا ريطلاو

 «سدعلاو «لكؤت يتلا بوبحلاو «ءاثقلاو ءرَضّخلاو لوقبلا نم ًاماعط ضرألا تابن نم انل جرخي كبر انل عداف ؛مايألا
 يذلا عفانلا قزرلا اذه نوكرتتو دق لقأ يه يتلا ةمعطألا هذه نوبلطتأ :-م هيلع ًاركنتسسم- یم ناف لضتلاو
 مه نايت اوطبه الو .قاوسألاو لوقحلا يف ًريثك متيهتشا ام اودجت ءةنيدم يأ ىلإ ةيدابلا هذه نم اوطبها ؟مكل هلا هراتخا
 ُةَفِص مهتمزل كلذل ؛مه هللا هراتخا ام ىلع مهتاوهش نورئثؤُيو هللا رايتخا ىلع -نطوم لك يف- مهرايتخا نودي مآ
 نولتقيو هللا تايآب نورفكي اوناك منألو «هللا نيد نع مهضارعإل ؛هللا نم بضغب اوعجرو اوفرصناو «سوفتلا رقفو للا

 .مهبر دودح مهزواجتو مهنايصع ببسب كلذو ؛ًاناودعو ًاملظ نييبنلا



 َةَرَقِبلاةَروْس لول عزب

 اوقدص نيذلا «ةمآلا هذه نم نينمؤملا نإ(17) ل 0 ل

 لبق اوناك نيذلاو .هعرشب اولمعو «هلسرو هللاب

 ةفلاسلا ممألا نم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةثعب

 موق مهو- نيئباصلاو «ىراصنلاو .دوهيلا نم

  هنوعبتي مط ررقم نيد الو ؛مهترطف ىلع نوقاب م اود رواد ڪور اک

 تو

 7 5 له 04

 ج

 ًاحيحص ًاقيدصت للاب اوقّدص اذإ ًاعيمج ءالؤه مل توت 55 هيفا 01 ١

 ًالمع اولمعو «ءازجلاو ثعبلا موييو ًاصلاخ روس ر ا
 الو «مهبر دنع مهل تباث مهباوثف «هللا دنع ًايضرم .هتمح رو جلع و كلذ دحيم

 الو «ةرخآلا رمأ نم هنولبقتسي ايف مهيلع فوح AOE ا
RE 200 ,ك2 کک اا  a0 1 03  

TT 1رييبنلل امتاخ ملسو هيلع هللا لص دمحم ةثعب دعب ل رمو 21111 ا امأو .ايندلا رومأ نم مهتاف ام ىلع نونزحي مه دالك اهنج  

 دحأ نم هللا لبقي الف «ةفاك سانلا ىلإ نيلسرملاو 0 0
 انا
 .مالسإلا وهو «هب ءاج ام ريغ انيد 8

 اندا نيح -ليئارسإ ىبب اي- اوركذاو (1)

 هدارفإو هللاب ناميإلاب مكنم دكؤملا دهعلا
 :مكل انلقو «مكقوف روطلا لبج انعفرو «ةدابعلاب
 داهتجاو ٌدجب مكانيطعأ يذلا باتكلا اوذحخ

 اوسنت الو «لبجلا مكيلع انقبطأ اّلإو هوظفحاو
 .يباقع اوفاختو ينوقتت يك ؛ًالمعو ًالوق ةاروتلا
 ٍدحَأ دعب ءىرخأ ةرم متيصعو مفلاخخ مث (15)

 ٌلْضَق الولف . ئاد مكنأشك لبجلا عفَرو قاثيملا

 .ةرخآلاو ايندلا يف نيرساخلا نم مترصل «مكاياطخ نع زواجتلاو «ةبوتلاب هتمحرو مكيلع هللا

 مهيلع هذخأ ايف «هللا رمأ تصع يتلا ةيرقلا لهأ نم مكفالسأب سأبلا نم لح ام -دوهيلا رشعم اي- متملع دقلو (10)

 ؛دحألا موي كمسلا اوداطصا مث كربلا رفحو كابّشلا عضوب تبسلا موي يف كمسلا دايطصال اولاتحاف « «تبسلا ميظعت نم

 .نيذوبنم ةدرق هللا مهخسم «كلذ اولعف الف «مرحملا ىلإ ةليح

SSل ل ل ا  

 وتبثيف «قحلا ىلع مهنأ اوملعيل ؛نيحلاصلل ةركذت اهانلعجو «بونذلا
 ل سلا

 :هلوقب ىسوم مهيلع درف ؟فافختسالاو ةيرخسلل اعضوم انلعجتأ :-نيركتسم- اولاقف «ةرقب اوحبذت نأ مكرمأي هللا نإ

 .نيئزهتسملا نم نوكأ نأ هللاب ريجتسأ

 ةريغص الو «ةمرَه ةّنسم نوكت الأ اهتفص :مكل لوقي هللا نإ : مهباجأف «ةرقبلا هذه ةفص انل حضوي كّبر انل عدا :اولاق (14)

 .مكبر رمأ لاثتما ىلإ اوعراسف ءامهنيب ةطسوتم يه امنإو هِيَ
 نم ت فصلا ديد ءا رف ةا :لوقي هنإ :لاق .اهنول انل حضوي كبر انل عدا :نيلئاق مهلادج ىلإ اوداعف (14)

 .اهيلإ رظني



 كبر انل عدا :ىسومل ليئارسإ ونب لاق ()
 رقبلا نأل ؛قبس ام ريغ ىرخأ تافص انل حضوي

 ؟راتخن اذام انيلع ََبَتْشاَف ريثك -تافصلا هذهب-

 رومأملا ةرقبلا ىلإ نودتهمل -هللا ءاش نإ- اننإو

 .اهحبذب

 ةرقب اهنإ :لوقي هللا نإ :ىسوم مهل لاق ()

 «ةعارزلل ضرألا ةثارح يف لمعلل ةللذم ريغ

 نم ةيلاخو ءةيقاسلا نم يقسلل ةدعم ريغو

 ريغ نول نم ةمالع اهيف سيلو ءاهعيمج بويعلا
 ير اينو توما رقتنا اهلج

 «ةغوارملا لوط دعب اهحبذ ىلإ اورطضاف «ةرقبلا

 اذكهو .مهدانعل كلذ اولعفي الأ اوبراق دقو

 .مهيلع هللا ددشف اوددش

 ءابنأشب متعزانتف ًاسفن متلتق ذإ اوركذاو (11)

 ام جرخ هللاو «لتقلا ةمهت هسفن نع عفدي لك

 .ليتقلا لف نم نوفخت متنك
 هذه نم ءزجب ليتقلا اوبرضا :انلقف 0

 رقبا روس لول عزب

 23 ص 2 رشاد جرا ا وك ل

 ا6اف تَرَ یقشالو رال اريك
5 

 2 نوعي داَحَمَداَم ا

 ت 2 ا سَ ف

 رک ريو ومل ا كد اھ خب رضا ام
 كلذ دنر تقف

5 
 سلا طك كل 00 رملة اچ و 2

 اللا تاتا رفا اے نم البيانو 0
 مقر اكو ڪا ومو أ وعما

 وو نو
 َرهَوهوَقَعاَم م دب نور هور هنَآَ ڪ ومس

 ا کک

 || اقام م ھو ذآ اا رتب کا ھ طب کک
Eتاق ْكَيَ  © 

 مكربخيو ءًايح هثعبيس هللا نإف «ةحوبذملا ةرقبلا

 ربخأو هللا هايحأف اهضعبب هوبرضف .هلتاق نع

 اوركفتت يكل ؛یلاعت هتردق لايك ىلع ةَّلادلا هټازجعم -ليئارسإ ينباي- مكيريو «ةمايقلا موي ىتوملا هللا يبن كلذك .هلتاقب

 .هيصاعم نع اوعنتمتف «مکلوقعب
 ْنِلَت لو ريخ اهيلإ َْقْنَي ملف ءتظُْلَغو مكبولق تدتشا ةقراخلا تازجعملا هذه لك دعب ذإ ؛كلذب اوعفتنت مل مكنكلو (۷)

 ةراجحلا نم نأل ؛ةظلغ اهنم دشأ يه لب .ءاّرصلا ةراجحلا لثم مكبولق تراص ىتح ءاهومكتيرأ يتلا ةرهابلا تايآلا مامأ

 نويعلا هنم جرختف «قشنيف عدصتي ام ةراجحلا نمو «ٌةيراج ًاراهنأ ريصتف بص هايملا هنم ٌبصنت ىتح جرفنيو عستيام
 .نولمعت اع لفاغب هللا امو .هميظعتو ىلاعت هللا ةيشخ نم لابجلا يلاعأ نم طقسي ام ةراجحلا نمو «عيبانيلاو

 نوعمسي مهؤاملع ناك دقو ؟مكتيدب ٌدوهيلا قّدصي نأ مكسوفن تعمطف «ليئارسإ ينب لاعفأ متيسنأ نوملسملا اهيأ (۷)

 نوملعي مهو «هظافلأ فيرحتب وأ «هتقيقح اولقع ام دعب حيحصلا هانعم ريغ ىلإ هِفّرَصِب هنوفرحي مث ءةاروتلا نم هللا مالك

 .ًابذكو ًادمع نيملاعلا بر مالك نوفّرحي مهنأ

 ءالؤه ضعب الخ اذإو «ةاروتلا يف هب رَّشبملا مكلوسرو مكنيدب انمآ :مهناسلب اولاق اونمآ نيذلا اوقل اذإ دوهيلا ءالؤه (

 ةجحلا مه نوكتل ؛دمحمر مأ نم ةاروتلا يف مكل هللا نّب اب نينمؤملا نوئّدحتأ :راكنإ يف اولاق ضسعب ىلإ دوهيلا نم نيقفانملا

 ؟اورذحتف نوهقفت الفأ ؟ةمايقلا موي مكبر دنع مكيلع
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 ل ٍةَوَقْلاةَرس لالا جلا

e 

 .بذكلا مكئارتفاب نوملعتالام هللا ىلع نولوقت ت مكنإ

 نوملعي الو ؛مئارجلا هذه لك نولعفيأ (۷۷)

 ؟هنورهظي امو هنوفخي ام عيمج ملعي هللا نأ

 ةءارقلا نولهجي ةعامج دوهيلا نمو (۷۸)

 نماهيفامو ةاروتلا نوملعيالو «ةباتكلاو

 هيلع هللا لص دمحم هلوسرو هللا يبن تافص

 نونظو ٌبيذاكأ الإ كلذ نم مهدنعامو «ملسو

 .ةدساف

 ءوسلا رابحأل ديدش ديعوو كالهف (؟9)

 مث ؛مهيديأب باتكلا نوبتكي نيذلا دوهيلا نم
 هللا لزنأ اه فلاخ وهو «هللا دنع نم اذه :نولوقي

 اوذخأيل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم هّيبن ىلع

 ةكلهم ةبوقع مهلف .ايندلا ضرع اذه لباقم يف

 ةبوقع مهو ,مهيديأب لطابلا اذه مهتباتك ببسب

 لاملا نم لباقملا يف هنوذخأي ام ببسب ةكلهم

 .اهريغو ةوُشّرلاك «مارحلا

 رانلا انبيصت نل :ليئارسإ ونب لاقو (60)

 مهل لق .ددعلا ةليلق ًامايأ الإ ةرخآلا يف

 دهع مكدنعأ :-مهاوعد ًالطبم لوسرلا اهيأ-
 لب ؟هدهع فلخي ال هللا نإف ءاذهب هللا نم

 نوكي ال اذهو- هبناوج عيمج نمي هبونذ هيلع تلوتساو «رفکلا ىلإ ترج ىتح ماثآلا بكترا نم نأ :تباث هللا ُمُكُحف (۸۱)

 .عطقنت ال ةمئاد ةمزالم منهج ران نومزالي نيذلا رافكلاو نوكرشملا مه كئلوأف -هللاب كرشأ نميف الإ

 هللا ةعيرش عم ةقفتملا لامعألا اولمعو ءًاصلاخ ًاقيدصت هلسرو هللاب اوقَّدص نيذلا نأ :اذه لباقم يف ٌثباثلا هللا مكحو (45)

 . عطقنت ال ةمئاد ةمزالم ةرخآلا يف ةنجلا نومزالي ءالؤه ءهلسر ىلإ اهاحوأ يتلا

 نيدلاولل اونسحت نأو هل كيرش ال هدحو هللا اودبعت نأب : ًادكؤم ًادهع مكيلع اننا نيح ليئارسإ ينب اي اوركذاو (۸۳)

 ؛مهتجاح سيو مهيفكي ام نوكلمي ال نيذلا نيجاتحمللو محلا خولب نود مهو مهؤابآ تام نيذلا دالوأللو «نيبرقأللو

 -هيلع تبث مكنمًاليلق الإ- دهعلا متضقنو مَتْضَرْعَأ مث ةاكّرلا ءاتيإو ةالصلا ءادأ عم مالكلا بيطأ سانلل اولوقت نأو

 .مكضارعإ يف نورمتسم متنأو
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 ةَرَقِبلا ةَروْس ا

 اندا نيح -ليئارسإ ينب اي- اوركذاو (45)

 ٌكفس مرحب :ةاروتلا يف ًادكؤم ًادهع مكيلع

 0 521 | نم ًاضعب مكضعب جارخإو «ضعب مد مكضعب

 الاهل ورکر 2

 و

 ىلع نودهشت متنأو «كلذب متفرتعا مث «مكرايد

 .هتحص

 جر هس يح هب نوفا ھار خا e نأ مٹ )۸٥(

 a عبوس اول یوم ءمهرايد نم ًاضعب مكضعب جرو
 د 1 م ا 3 7 ١ لمنو كلذ لعقي نم ءارجامف اي ينب ءادعألاب هناوخإ ىلع مكنم قيرف لك افرح إم ڪرم كد ُلَعَفَي نم ٌءاَوَجاَمَف 1

 10 روم و لأ ءادعألا دي يف ىراسأ مكوتأي نإو .ًاناودعو

 عم «ةيدفلا عفدب ءرسألا نم مهريرحت يف متيعس

 حبقأ ام .مهرايد نم مهجارخإ مكيلع مرح هنأ

 ا ةاروتلا ماكحأ ضعبب نونمؤت نيح نولعفت ام

 عينت رولا a 6 كلذ لعفي نم ءازج سيلف !اهضعبب نورفكتو
 ا رد ج تو چ اشا ةمايقلا مويو .ايندلا يف ةحيضف رضفو ًالُذ الإ مكنم

 اا | هللا امو .رانلا يف باذعلا عظفأ ىلإ هللا مهدري

 .نولمعت اع لفاغب
 ىلع ايندلا ةايحلا اورثآ نيذلا مه كئلوأ (8)

 مهل سيلو «باذعلا مهنع ففخي الف ةرخآلا

 .هللا باذع نم مهرصني رصان

 «تاحضاولا تازجعملا ميرم نب ىسيع انيطعأو «ليئارسإ ينب نم لسرب هانعبتأو ءةاروتلا ىسوم انيطعأ دقلو (۸۷)

 ًاقيرف متبّذكف «هيلع متيلعتسا «مكءاوهأ قفاوي ال هللا دنع نم يحوب لوسر مكءاج |ملكفأ .مالسلا هيلع ليربجب هانيّوقو

 ؟ًاقيرف نولتقتو
 اك رمألا سيلو .كلوق اهيلإ دقني ال ةاطغم انبولق :ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسرو هللا يبنل ليئارسإ ونب لاقو (8)

 ال ًاليلق ًاناريإ الإ نونمؤي الف «مهدوحج ببسب هللا ةمحر نم نودورطم مهو ءاهيلع عوبطم «ةنوعلم مهبولق لب ءاًوَعَدا
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 ملت دو اس

 ےس

 وڏ تلق نموا

 اتتا 6

 0 نأ م
 ا ا ر ب

 ت ع توتو يتقي وام 3

 ا ايا لآ
 ريما 4+

 َرَنَأ اب اوما هل لقا

 E براتی

 نڪ نلت نا بأ ترانو ا
E 

 6 تولا ءور تب نير جیا َدَحَتأ

 | الاد رم یل اوکو اسب

 ًاقّدصم هللا دنع نم نآرقلا مهءاج نيحو (89)

 ةوبن اوركنأو هودحج ةاروتلا نم مهعمامل

 هتثعب لبق اوناكو ءملسو هيلع هللا لص دمحم

 :نولوقيو «برعلا يكرشم ىلع هب نورصنتسي

 مكلتاقنو هعبتنسو «نامزلا رخآ يبن ثعبم َبّرَ

 هتافص اوفرع يذلا لوسرلا مهءاج الف .هعم

 لك ىلع هللا ةنعلف .هوبذكو هباورفك هَقْدِصو

 هيلع هللا لص دمحم هلوسرو هللا يبنب رفك نم

 .هيلإ هللا هاحوأ يذلا هباتكو لسو

 ذإ ؛مهسفنأل ليئارسإ ونب هراتخا ام بق (40)

 لازنإل ًادسحو ًاملظ ناميإلاب رفكلا اولدبتسا
 دمحم هلوسرو هللا يبن ىلع نآرقلا هلضف نم هللا

 دخ روظاْ قفاه رو رك شيم اتد هللا نم بضغب اوعجرف «ملسو هيلع هللا لص

 تيران يس اوا 6او شاوي ڪڪ کز کا۶ا
NEEت  

E ROLE E EIS 

 هللا لص دمحم يبنلاب مهدوحج ببسب مهيلع

 مهيلع كلذك هللا بضغ دعب «ملسو هيلع

 دمحم ةّوبن نيدحاجللو .ةاروتلا مهفيرحت ببسب

 .مهيزخيو مهدي اع لسو ةيلعاللا لص

 اوقّدص :دوهيلل نيملسملا ضعب لاق اذإو (41)

 امل ًاقدصم قحلا وهو «كلذ دعب هللا لزنأ ام نودحجيو ءانئايبنأ ىلع هللا لزنأ امب قّدصن نحن :اولاق «نآرقلا نم هللا لزنأ هب

 هللا لزنأ اب نينمؤم متنك نإ :-لوسرلا اهيأ- مهل لق .اهقّدص يذلا نآرقلاب اونمآل ًاقح مهبتكب نونمؤي اوناك ولف .مهعم
 ؟لبق نِم هللا ءايبنأ متلتق اذاملف «مکیلع

 ريغو «عدافضلاو لّمُقلاو دارج لاو نافوطلاك .هقدص ىلع ةلادلا تاحضاولا تازجعم اب ىسوم هللا يبن مكءاج دقلو (4؟)

 نوزواجتم متنأو ءهبر تاقيم ىلإ ىسوم باهذ دعب ءأدوبعم لجعلا متذختا كلذ عمو «ميظعلا نآرقلا يف هللا هركذ ام كلذ

 .هللا دودح

 روطلا لبج انعفرف «دهعلا متضقنف «ةاروتلا نم ىسوم هب مكءاج ام لوبَقب ًادكؤم ًادهع مكيلع اندا نيح اوركذاو (47)

 كلوق انعمس :متلقف «مكيلع لبجلا انطقسأ الإو ءاوعيطأو اوعمساو ءٌدجب مكانيتآ ام اوذخ :مكل انلقو ءمكسوؤر قوف

 مكرمأي ام حبق : -لوسرلا اهيأ- مهل لق .رفكلا يف مكيدامت ببسب مكبولقب تجزتما دق لجعلا ةدابع نأل ؛كرمأ انيصعو

 .مكيلع هللا لزنأ مب نيقّدصم متنك نإ «لالضلاو رفكلا نم مكناعيإ هب

1٤ 



 نوعّدي نيذلا دوهيلل -لوسرلا اهيأ- لق (45)

 نم هللا ءايلوأ مهنأ مهمعزل ؛مهب ةصاخ ةنجلا نأ

 رمألا ناك نإ :هؤابحأو هؤانبأ مهنأو «سانلا نود

 رر ر ت ل مكريغ نم وأ مكنم نيبذاكلا ىلع اوّعْذاف كلذك
 .هذه مكاوعد يف نيقداص متنك نإ «تومل اب رش دج

 نم هنوفرعي امل ؛ادبأ كلذ اولعفي نلو (506)

 نمو ملسو هيلع هللا لص دمحم يبنلا قددص

 فانك لا |٩ رفكلا نم هوبكترا ام ببسبو «مهئارتفاو مهمذك

 ا )) ةنجلا نم مهامرح ىلإ َنْيَيدَوملا ءنايصعلاو
 ا و نم نيملاظلاب ميلع ىلاعت هللاو .رانلا لوخدو

 ١ .كلذ ىلع مهيزاجبسو ؛هدابع
 دشأ دوهيلا نأ -لوسرلا اهيأ- نَملعتلو ()

 ةايحلا هذه تناك ًاَبَأ ةايحلا لوط يف ةبغر سانلا

 لوط يف مهتبغر ديزت لب «ةناهملاو ةَّلذلا نم
 نأ يدوهيلا ىنمتي .نيكرشملا تابغر ىلع ةايحلا

 © ليوطلا رمعلا اذه هدعُبُي الو .ةنس فلأ شيعي

 اريل رتی ىفخب ال ىلاعت هللاو .هللا باذع نم -لصح نإ-

 0€ اب اهيلع مهيزاجيسو ؛مهلارعأ نم ءيش هيلع
 .باذعلا نم هنوقحتسي

 ىلع نآرقلا لن هنإف ليربجل ًاودع ناك نم :ةكئالملا نم انودع وه ليربج نإ :اولاق نيح دوهيلل -لوسرلا اهيأ- لق (۹۷)
 .ةرخآلاو ايندلا يف ريخ لكب هب نيقّدصملل ًارشبمو «قحلا ىلإ ًايداهو هللا بتك نم هقبس اَمِل ًاقّدصم ىلاعت هللا نذإب كبلق

 نأ اومعز دوهيلا نأل ؛ٌلاكيمو ٌليريج ناكل ملا ةصاخبو ءرشبلا وأ ةكئالملا نم هلسسرو «هتكئالمو هللا ىداع نم (۹۸)

 ودع هللا نإف ًاضيأ هللا ىداعو ءرخآلا ىداع دقف |مهنم ًادحاو ىداع نم هنأ هللا مهملعأف ؛مهّيلو لاكيمو «مهودع ليربج

 .ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسر ىلع لزنأ ام نيدحاجلل

 كلت ركني امو «ًاقحو ًاقدص هللا نم لوسر كنأ ىلع ّلدت .تاحضاو تانيب تايآ -لوسرلا اهيأ- كيلإ انلزنأ دقلو ()

 .هللا نيد نع نوجراخلا الإ تايآلا

 مهارتف «هوضقن ةنو «مهنم قيرف دهعلا كلذ حرط ًادهع اودهاع املكف !! دوهعلل مهضقن يف ليئارس إ ينب لاح حبقأ ام )٠٠١(

 .ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسرو هللا يبن هب ءاج اهب نوقّدصي ال مهرثكأ لب ءادغ هنوضقنيو مويلا دهعلا نوم

 هللا باتك مهنم قيرف حرط ةاروتلا نم مهعم امل قفاوملا نآرقلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم مهءاجاملو )٠١١(

 .هتقيقح نوملعي ال نيذلا لاهجلا نأش مهخأش «مهروهظ ءارو هولعجو
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 َةَرَقَبلاةَروْس لوألا ميديا

 هب ٌنيطايشلا ثّدَحّتام دوهيلا عبت تاو(١٠) 7 ٍَّى اوس معو لیک E ا | 1011 5

 امو .دواد نب نايا كلم دهع ىلع ةرحسلا 7 ور
 و 20 68 کک و و

eنيطايشلا ٌنكلو ءرحّسلا مّلعَت امو نايلس رفك 35  

 و
 ؛رحسلا سانلا اومّلع نيح هللاب اورفك نيذلا مه و رن ہور 5

 رحّسلا دوهيلا عبتا كلذكو .مهنيدل ًاداسفإ
 ع رس سرس سوچ ل د -

 «تورامو توراه نيّكّلملا لع لزنأ يذلا ٣ ملا نیب وب ترق دامام ھت ومل عه ردكم
6 

 ءالتباو ًاناحتما ؛(قارعلا» يف «لباب» ضرأب EE نوع ر نیز صر مامو وفر

 ىتح دحأ نم ناكلملا ٌجّلعي امو «هدابعل هللا نم نلوم دقو هع کر ره بام تو

 :هل الوقيو ءرحّشلا مّلعت نم هارّذَحيو هاحصني 4 e قرا اِفُةلاَمُهَش 7

 يف .نيطايشلا ةعاطو رحّسلا ملعتب رفكت ال | ا ا أ

 ا 0
 نأ ةرحسلا عيطتسي الو .اقرفتي ىتح نيجوزلا

 ا

 ملعتي امو .هئاضقو هللا نذإب الإ ًادحأ هب اوٌرضی اتارا ا 5 0 ر

 هتلقن دقو «مهعفني الو مهرضي ًارش الإ ةرحسلا
 هولَّضَق ىتح مهيف عاشف «دوهيلا ىلإ نيطايشلا

 راتخا نم نأ دوهيلا ملع دقلو .هللا باتك ىلع زك قار 2 سز فريح و يكس 6 رو

 1 ویک بيصن نم ةرخآلا يف هلام قحلا كرتو رحّسلا 4 9 ارز

ESTEرحسلا نم مهسفنأ هب اوعاب ام سئبلو .ريخلا يف  
 ول «لوسرلا ةعباتمو ناهيإلا نع ًاضوع رفكلاو

 .هب اوظِعُو اب لمعلا رمثي ّمْلِع مهل ناك

 لصحي ام نوملعي اوناك ول «هب هوبستكا اع و رحّسلا نم مهل ريخ هللا باوث نأ اونقيأل هللا اوفاخو اونمآ دوهيلا نأ ولو )٠١(

 .اونمآل ًايقيقح لع ءازجلاو باوثلا نم ىوقتلاو ناهيإلاب
 ؛انمهفأو انع مهفاف .كعمس انعار :يأ ءانعار :ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لوسرلل اولوقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي )4 23١

 اهبأ- اولوقو «ةنوعرلا ىلإ هتبسنو هّبَس نودصقي ءاهب مهتنسلأ نوولي «ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل اهنولوقي اوناك دوهيلا نأل

 باتك نم مكيلع لتي ام اوعمساو «هسفن بولطملا ىنعملا يدؤت يهو ءانْدَهعتو انيلإ رظنا يأ ءانرظنا :اهنم ًالدب -نونمؤملا

 .عجوم باذع نيدحاجللو .هومهفاو مكبر

 .ةراشبوأ ًارصنوأ لع وأ ًانآرق مكبر نم ريخ ىندأ مكيلع لري نأ نيكرشملاو باتكلا لهأ نم رافكلا بحيام )٠٠١(

 عساولا ريثكلا ءاطعلاو ناسحإلا وذ هللاو .ةلاسرلاو ةّوبتلاب هدابع نم ءاشي نم هتمحرب صتخي هللاو



 بولقلا نم اهِرُت وأ ةيآ نم لد بنام(

 اهلثمب تأن وأ ءاهنم مكل عفنأب تأن ناهذألاو

 ملعت لأ .ةمكح ٌلكلو «باوشلاو فيلكتلا يف

 هزجعي ال رداق هللا نأ كتمأو تنأ -يبنلا اهيأ-

 ؟ءيش

 كتمأو تنأ -يبنلا اهيأ- َتملع امأ ( 3١0

 تاومسلا يف فرصتملا كلاملا وه ىلاعت هللا نأ

 ءديريام مكحيو ءاشيام لعفي ؟ضرألاو

 ةعاطلا مهيلعو «ءاش |مفيك مهاهنيو هدابع رمأيو

 00 ارق 0
7 7 5 

 و دما ليشاتكس

 ن اودی

 و روا

 نم دحأل سيل نأ ىصع نم ملعيلو .لوبقلاو العامل 77 دا 0 ادق هو يمض
 نم مهعنمي ريصن الو ؛مهالوتي لو نم هللا نود

 .هللا باذع

 اوبلطت نأ -سانلا اهبأ- نوديرتأ لب (۱۰۸)

 مايشأ ابو لسانا ليج دمع ركل رت ود
 كلذ لشم بلط امك «ةرباكملاو دانعلا دصقب

 كرتيو رفكلا رتخي نم نأ اوملعاو .ىسوم نم
 ىلإ ميقتسملا هللا طارص نع جرخ دسقف ناهيإلا

 1 565 4 07 ١

 نإ يخ 00 شان توي
 شدد هع تدا وتد رخ 9 .لالّصلاو لهجلا

 42 عا مكوعج ري نأ باتكلا لهأ نم ريثك ىنمت )٠١9(
 نودبعت لبق نم متتنك امك ًارافك مكناميإ دعب
 ايف ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسرو هللا يبن قدص مه نبت ام دعب نم مهسوفن هب تألتما يذلا دقحلا ببسب ؛مانصألا

 ءاج دقو) مهاتقب مهيف همكحب هللا يتأي ىتح «مهلهج نع اوحفصاو ءأطخو ةءاسإ نم مهنم ناك اًعاوزواجتف «هب ءاج

 7 .ءيش هزجعي ال ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ .مهاعفأ ءوسل مهبقاعيسو «(عقوو
 ريخ لك نأ اوملعاو .ةضورفملا ةاكزلا ءاطعإو «حيحصلا اههجو ىلع ةالصلا ءادأب -نونمؤملا اهيأ- اولغتشاو )1١١(

 .اهيلع مكيزاجيسو «مكلامعأ لكب ريصب ىلاعت هنإ .ةرخآلا يف هللا دنع هباوث نودجت مكسفنأل هنومدقت

 اهيأ- مه لق . ةدسافلا مهماهوأ كلت مهربغ اهلخدي ال هتفناطب ةصاخ ةنجلا نأ ىراصنلاو دوهيلا نم لك ىعا

 .مكاوعد يف نيقداص متنك نإ نوعّدت ام ةحص ىلع مكليلد اورضحأ :-لوسرلا
 وهو هل كيرش ال هدحو هلل صلخأ نَم ةّنحلا لخدي |منإو ءاهريغ نود ةفئاطب صتخت ةنجلا نأ اومعز اك رمألا سيل )١1١10(

 وهو «ةرخآلا يف هبر دنع هلمع باوث هلف كلذ لعف نمف .هلامعأو هلاوقأ لك يف ملسو هيلع هللا لص دمحم لوسرلل عبتم

 .ايندلا ظوظح نم مهتاف ام ىلع نونزحي مه الو «ةرخآلا رمأ نم هنولبقتسي ايف نوفاخي ال مهو «ةنجلا لوخد



 َةَرَقبلاةَروْس لولا

 و ويف اَڪ امف ميلا مو امو |

 ت ووو ل ساس اي
 ايكو هو هنأ دركي لا بس

 أ كرمك كاَم بيو
 ص

 نقار رعي و ا ْ

 ا واتا ل
 هح ادو لا

 صفا
 | 222 0 ہرا

 و ا

 هک ملر رر ھل نم تیرا ل ترک
 | ةقسناتإه ترهيم زقل تكلا

ENESل فرت فَ  

 ءيش ىلع ىراصنلا تسيل :دوهيلا تلاقو(11١*)

 يف ىراصنلا تلاق كلذكو «حيحصلا نيدلا نم

 اهيفو «ليجنإلاو ةاروتلا نوؤرقي مهو دوهيلا
 نيذلا لاق كلذك .ًاعيمح ءايبنألاب ناريإلا بوجو

 ثم مهريغو برعلا يكر شم نم نوملعي ال
 «ءيش ىلع تسل :نيد يذ لكل اولاق يأ «مهوق

 نم هيف اوفلتخا |ميف ةمايقلا موي مهنيب لصفي هللاف

 .هلمعب الك يزاجيو «نيدلا رمأ
 يف هللا ركز اوعنم نيذلا نم ملظأ دحأ ال )١114(

 وحنو «نآرقلا ةوالتو «ةالصلا ماقإ نم دجاسملا

 «قالغإلا وأ مده اب اهبيرخت يف اوُدجو كلذ

 ناك ام نوملاظلا كئلوأ .اهنم نينمؤملا عنمب وأ

 فوخ ىلع الإ دجاسملا اولخ دي نأ مهل يغبني

 ةحيضفو راغَص كلذب مه .ةبوقعلا نم لجوو
 .ديدش باذع ةرخآلا يف مهو ءايندلا يف

 اهبورغو سمشلا قورش اتهج هلو )١١5(

 ةهج يأف .اهّلك ضرألا كلام وهف ءاهنيب امو
 مكنإف مكل هللا رمأب ةالصلا ين اهيلإ متهجوت

 نإ .هتعاطو هكلم نع اوجرخت مل .ههجو نوغتبم

 بيغي ال «مهاعفأب ميلع «هدابعب ةمحرلا عساو هللا

 ام لك لب «لطابلا لوقلا اذه نع -هناحبس- هللا هَّزنت دلو هسفنل هللا ذختا :نوكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا تلاقو )١١(

 .هريبدت تحت َنورَّخسم هل نوعضاخ ًاعيمج مهو هدیبعو هكلم ضرألاو تاومسلا يف

 «نك» :هل لوقي انإف هنوك دارأو ًارمأ رَّدق اذإو .قبس لاثم ريغ ىلع ضرألاو تاومسلا قلاخ وه ىلاعت هللاو )١١(

 .نوكيف
 انملكي اله :دانعلا ليبس ىلع ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسرو هللا يبنل مهريغو باتكلا لهأ نم ةلهجلا لاقو )١18(

 اهلسرل لبق نم ممألا هتلاق لوقلا اذه لم .كقدص ىلع لدت هللا نم ةزجعم انيتأت وأ «هلوسر كنأ انربخيل ةرشابم هللا

 ًاقيدصت نوقّدصي نيذلل تايآلا انحضوأ دق .لالّصلاو رفكلا يف نيقحاللاو نيقباسلا بولق هباشت ببسب ؛ةرباكمو ًادانع

 .مه هعرش ام نيعِّتم «یلاعت هللاب نينمؤم مب:وكل ؛ًامزاج
 يريخب نينمؤملا ريشبت عم سانلل هغلبف .تازجعملاو ججحلاب ديؤملا قحلا نيدلاب -لوسرلا اهيأ- كانلسرأ انإ(015)

 مهإف ؛كب رفك نَم رفك نع الوؤسم -غالبلا دعب- تسلو هللا باذع نم مهرظتني |ب نيدناعملا فيوختو «ةرخآلاو ايندلا
 .اهنم نوجرخي الو ةمايقلا موي رانلا نولخدي



 -لوسرلا اهيأ- كنع ىضرت نلو )١(

 كنيد تكرت اذإ الإ ىراصتلا الو دوهيلا

 وه مالسإلا نيد نإ :مهل لق .مهنيد تعبتاو
 دعب ءالؤه ءاوهأ تعبتا نئلو .حيحصلا نيدلا

 يلو نم هللا دنع كل ام ىحولا نم كءاج يذلا

 نإو باطخلا اذهو .كرصني ريصن الو «كعفني
 وهف «ملسو هيلع هللا یلص يبنلاب ًاًضاخ ناك

 .ةّماع ةمألا ىلإ هجوم

 لا نم كامران م كج
 يح ولس کلا ییا

ES4 ورس 2  

 يملا ناوک تمعن لآ

 َةَرَقبلا هوس لالالا

 NE یز دوهيلا نم باتكلا مهانيطعأ نيذلا ()
 هنوعبتيو «ةحيحصلا ةءارقلا هنوؤرقي ءىراصنلاو

 ناميإلا نم هيف ءاجامب نونمؤيو «عابتالا قح
 دمحم انلوسرو انيبن مهمتاخ مهنمو هللا لسرب

 نولّدبي الو نوفّرحي الو «ملسو هيلع هللا یلص
 دمحم يبنلاب نونمؤي نيذلا مه ءال ؤه .هيف ءاج ام

 نيذلا امأو هيلع لزنأ امبو ملسو هيلع هللا ىلص

 رافك ءالؤهف ءهضعب اومتكو باتكلا ضعب اولدب

 لزتأ اميو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هللا يبنب
 ًانارسخ سانلا دشأ مه كئل وأف هبرفكي نمو «هيلع

 .هللا دنع

 ةريثكلا يمعن اوركذا ٌبوقعي ةيرذ اي (١1؟)

 ةرثكب مكنامز يلاع لع مكتلّضَف آو «مکیلع
 .بتكلا نم مهيلع لزنأ امو «مكئايبنأ

 اهعفتت الو «باذعلا نم اهيجنت ةيدف اهنم هللا لبقي الو اعيش سفن نع سفن ينغت ال ذإ باسحلا موي لاوهأ اوفاخو (177)

 .اهرصني دحأ الو «ةطاسو

 :هل هللا لاق . مايق ربح اهب ماقو اهاَدأف ءفيلاكت نم هل عرش اهب ميهاربإ هللا ربشخا نيح -يبنلا اهيأ - ركذاو (114)

 نيملاظلل لصحت ال هنأ هناحبس هللا هباجأف ,كنم ًالضف ةمئأ لسن ضعب لعجا بر : ميهاربإ لاق . سانلل ةودق كلعاج ينإ

 .نيدلا يف ٌةمامإلا

 مه عمو «هيلإ نودوعي مث «مهيلهأ ىلإ نوعجري مث «هنوتأي ءسانلل ًاعجرم ةبعكلا انلعج نيح -يبنلا اهيأ- ركذاو )1١(
 ةالصلل ًاناكم ميهاربإ ماقم نم اوذختا :انلقو .هيف ودع مهيلع ريِغُي ال .مهلانمأو ةالصلاو «فاوطلاو «ةرمعلاو جحلا يف

 لك نم يتيب ارّهط نأ :ليعامسإ هنباو ميهاربإ ىلإ انيحوأو .ةبعكلا هئانب دنع ميهاربإ هيلع فقو يذلا رّجَحلا وهو هيف
 .هيف ةالصلاو ءدجسملا يف فاكتعالا وأ ءةبعكلا لوح فاوطلاب هيف نيدبعتملل ؛سندو سجر

 جاونأ نم هلهأ قزراو .فوخلا نم ًانمآ ًادلب «ةكم» لعجا بر :ًايعاد ميهاربإ لاق نيح -يبنلا اهيأ- رکذاو

 هاليلق ًاعاتم هعًتمأو ايندلا يف هقزرأف مهنم رفك نمو : هللا لاق .رخآلا مويلاو هللاب مهنم نمآ نم قزرلا اذهب صحو «تارمشلا

 .ريصملا اذه ماقملاو عجرملا سبو .رانلا باذع ىلإ غرم هّتحلأ مث

 1 و 212

 كيه ولام سل 0 لاق نها
 کک

 قنا 2
 ھا أون ارتا

 3 PE ا
 ھر ملاش غيور باد اکی هما
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 ََرَقَبلا ُهَروْس لولا

 ج رص صر رص 9

 يقتات 0 رو نيل
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 1 بقوة ىيْمتوُدبَعاَم 5907 اردو |

 اَهَلِإَو ا 0
 0 یک اما ترو اات

 نرم ناواڪامع ن ا

0 

 ميهاربإ عفر نيح -يبنلا اهيأ- ركذاو )١170(

 يف هللا ناوعدي امو «ةبعكلا سسأ ليعامسإو
 ءانءاعدو انلامعأ حلاص نم لبقت انبر :عوشخ

 ميلعلا كدابع لاوقأل عيمسلا تنأ كنإ

 .مهلاوحأب
 «مالسإلا ىلع نْيَتِباث انلعجاو انبر )١١(

 ةمأ انتيرذ نم لعجاو «كماكحأل نييداقنم

 انتدابع ملاعمب انْرّصِيو «ناميإللاب كل ةداقنم

 ةبوتلا ريثك تنأ كنإ .انبونذ نع زواجتو كل
 مهب ةمحرلا عساو «كدابع ىلع

 نم ًالوسر ةمألا هذه يف ثعباو انبر (119)

 مهملعيو كتايآ مهيلع ولتي ليعامسإ ةيرذ
 ءوسو كرشلا نم مهرهطيو ءةنسلاو نآرقلا

 هيلع عنتمي ال يذلا زيزعلا تنأ كنإ .قالخألا

 .اهعضاوم يف ءايشألا عضي يذلا ميكحلا «ءيش

 ميهاربإ نيد نع ضرعُي دحأ الو )1٠١(

 انرتخا دقلو «لهاج هيفس الإ -مالسإلا وهو-

 ةرخآلا يف هنإو ءألوسرو ًايبن ايندلا يف َميهاربإ
 .تاجردلا ىلعأ مهل نيذلا نيحلاصلا نمل

 ىلإ هتعراسم رايتخالا اذه ببسو ۱۳١(

 صلخأ :هبر هل لاق نيح «ددرت نود مالسإلا

 .ةبانإو ةبحمو ًاديحوتو ًاصالخإ «نيملاعلا برل تملسأ :لاقو ميهاربإ باجتساف .هل ًاداقتم هلل كسفن
 نيد وهو- نيدلا اذه مكل راتخا هللا نإ انءانبأ اي :نيَلئاق مالسإلا ىلع تابثلا ىلع امهءانبأ ٌبوقعيو ٌميهاربإ ثحو (17)

 هيلع متنأو الإ توملا مكتآيالو ؛مكتايح ماي هوقرافت الف -مالسإلا

 :اولاق ؟يتوم دعب نم نودبعت ام :مهلأسو هءانبأ عج ذإ «بوقعي توم ا ءاج نيح نيرضاح -دوهيلا اهمأ- متنكأ ( 13١

 .نوعضاخ نوداقنم هل نحنو ءأدحاو ًافإ قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ كئابآ هلإو كملإ دبعن

 نع نولأشُبال مهو ءمهامعأ نع نولآ شالو ؛مكلامعأ مكلو ءمهلامعأ مه تقم دق مكفالسأ نم ةا كلت 9
 .هاوقتو هّنايإ الإ ًادحأ عني الو دحأ بنذب دحأ ذحاؤي ال «هلعف اهب ىزاجيس لکو «مكلامعأ



 ا وف

 ةرقبلا ةروس لوألا لا

 هيلع هللا لص دمحم ةّمَل دوهيلا تلاقو (175)

 «ةيادهلا اودجت ةيدوهيلا نيد يف اولخدا :ملسو

 اهبأ- مه لق .كلذ لثم مهل ىراصنلا تلاقو

 ةلم -اعيمج- عبتن نأ ةيادملا لب :-لوسرلا

 نيد ىلإ لطاب نيد لك نع لام يذلا «ميهاربإ
 0 مج ر .ىلاعت هللاب نيك رشملا نم ناك امو «قحلا

 حو مهتم دَحأ يب ر
 ر و 7 دوهيلا ءالؤمل -نونمؤملا ا يآ - اولوق 7

 1 وس ا 7 ع , 2 5 # 7

 را و ل ع ا «قحب دوبعملا دحاولا هللاب انقدص :ىراصنلاو

 ىلإ هللا هاحوأ يذلا نآرقلا نم انيلإ لزنأ امبو

 امو ؛ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسرو هيبن

 ليعامسإ هينباو ميهاربإ ىلإ فحصلا نم لزنأ

 مهو- طابسألاو بوقعي ىلإو «قاحسإو
 لئابق يف اوناك نيذلا بوقعي دلو نمي ءايبنألا

 و و س ےس کک

 ىسوم يطعأ امو -ةرشع يتنثالا ليئارسإ ينب
 يطعأ امو «ليجنإلا نم ىسيعو ةاروتلا نم

 دحأ نيب قرفن ال ؛مهير يحو نم ًاعيمج ءايبنألا
 ةعاطلاب هلل نوعضاخ نحنو «ناميإلا يف مهنم

 .ةدابعلاو

 ىراصنلاو دوهيلا نم رافكلا نمآ نإف (100)

 وحيوان

 . أَ لقوا اوه اراك طبل
 ص ےس

 م هنِعًههصرَڪڪ نيرا ظ نو

 ڪڪ ا E هم كرت دولنا لفت

 ا

 َنوُلَمَعَي وا اوات واڪ لرب ڪس مَ

 انإف اوضرعأ نإو «قحلا ىلإ اودتها دقف «لوسرلا
 .مكلاوحأب ميلعلا «مكلاوقأل عيمسلا وهو «مهيلع كرصنيو مهّرش -لوسرلا اهيأ- هللا كيفكيسف «ديدش فالح يف مه

 نحن :اولوقو ءاهومزلاف ءاهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف نم ُنسحأ كانه سيلف «هيلع مكرطف يذلا هللا نيد اومزلا (11)

 .ميهاربإ ةّلم انعابتا يف انّيرل نوعيطم نوعضاخ هل

 موقب صتخي ال ًاعيمج نيلاعلا بر وهو «هل صالخإلاو هللا ديحوت يف اننولداجتأ : باتكلا لهأل -لوسرلا اهيأ- لق (129)

 ؟هريغ ًادحأ دبعن الو ءًائيش هب كرشن الةعاّطلاو ةدابعلا وصلخ هلل نحنو «مكلامعأ مكلو انلامعأ انلو «موق نود

 لئابق يف اوناك نيذلا ءايبنألا مهو- طابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ نإ :هللا يف نيلداجم نولوقتأ لب )١40(

 لوزن لبق اوتامو اوئعُب دقف ؛بذك اذهو ؟ىراصنلا وأ دوهيلا نيد ىلع اوناك -بوقعي دلو نم ةرشع يتنثالا ليئارسإ ينب

 «نيملسم ءافنح اوناك مهنأب نآرقلا يف ربخأ دقو ؟ىلاعت هللا مأ مهنيدب ملعأ متنأأ : -لوسرلا اهيأ- مه لق . ليجنإلاو ةاروتلا

 ءيش نع لفاغب هللا امو . هللا ىلع ءارتفا اهفالخ نوعَّذتو «ىلاعت هللا نم مكدنع ةتباث ةداهش نوفخت نيح مكنم ملظأ دحأ الو

 .اهيلع مكيزاجمو اه صح وه لب «مکلامعأ نم
 نع نولآ شال مهو ؛مهلاعأ نع نولأئالو «مكلاعأ مكلو مهلارعأ مه تضم دق مكفالسأ نم ةّمأ كلت (141)

 «هدحاو هتدابعو هللاب ناهيإلاب ةربعلا نأو «مهيلإ باستنالاب رارتغالا مدعو «نيقولخملاب قلعتلل عطق ةيآلا يفو .مكلاعأ

 .لسرلا رئاسب رفك دقف مهنم لوسرب رفك نم نأو «هلسر عابتاو

۲١ 



 قياس زاكا

eالكيري واک  

 a انلأَلَعءاَدَهُس
 مسالا واوا

 ا ا ِ

 0 2 لدم ا كوم ایم

 ll ُرل سااب

 a ملارط سكه ين اهر کرا
1 03 9 

 نإ ا

 2ص0 أ

 د 0

 نم لوقعلا فاعضو لاهجلا لوقيس )١57(

 يذلا ام :ضارتعاو ةيرخس يف «مهلاثمأو دوهيلا

 اوناك يتلا مهتلبق نع نيملسملا ءالؤه فرص

 تيبا يهو) ؟مالسإلا لوأ اهتهج ىلإ نوصي
 قرشملا :-لوسرلا اأ- مهل لق («سدقملا

 نم ةهج تسيلف «هلل كلم اههنيب امو برغملاو

 نم ءاشي نّم يده «هكلم نع ةجراخ تاهجلا
 راعشإ اذه يتو .ميوقلا ةيادملا قيرط ىلإ هدابع
 انَهََجَو (ثيحف .هرماوأ لاثتما يف هلل هلك نأشلا نأب

 .انهّجوت
 ىلإ -نوملسملا اهيأ- مكانيده اکو )١157(

 ارايخ ةمأ مكانلعج «نيدلا يف حيحصلا قيرطلا

 نأ ةرخآلا يف ممألا ىلع اودهشتل ؛ًالودع

 لوسرلا نوكيو ءمهبر تالاسر مهتغّلب مهلسر
 مكفَلَب هنأ مكيلع ًاديهش -كلذك- ةرخآلا يف

 ةلبق -لوسرلا اهبأ- انلعج امو .هبر ةلاسر
 كانفرص مث ءاهيلع تنك يتلا «سدقملا تيب»

 يف هانملع ام رهظيل الإ «(ةكم» ب ةبعكلا ىلإ اهنع
 نم زيمنل ؛باقعلاو باوثلا هب قلعتي لع ؛لزألا

 «تهجوت ثيح كعم لبقتسيو كعيطيو كعبتي

 هنيد نع ًاذترم بلقنيف ناهيإلا فيعض وه نمو
 «ةقاش ةليقثل «ةبعكلا لابقتسا ىلإ «سدقملا تيب» لابقتسا نم هتالص يف ملسملا لّوحت يه يتلا لاحلا هذه نإو .هقافنو هّكشل

 مكتالص لطبيو «هلوسرل مكعابّتاو هب مكناميإ عيضيل هللا ناك امو .ىوقتلاو ناهيإلاب مهيلع َّنَمو هللا مهاده نيذلا ىلع الإ
 .مهلجآو مهلجاع يف ةعساو ةمحر سانلا محريل ىلاعتو هناحبس هنإ . ةقباسلا ةلبقلا ىلإ

 «ةلبقلا نأش يف كيلإ يحولا لوزنل ًاراظتنا ؛ةرم دعب ةرم ؛ءامسلا ةهج يف -لوسرلا اهيأ- كهجو لّوحت ىرن دق )١144(

 يو. اهيلإ كهجو لوف «(ةكم»ب مارحلا دجسملا ةهجو يهو ءاهاضرتو اهبحت ةلبق ىلإ «سدقملا تيب» نع كنفرصنلف

 نم باتكلا ملع هللا مهاطعأ نيذلا نإو .مارحلا دجسملا وحن اوهجوتف ة ةالصلا متدرأو - نوملسملا اهيأ- متنك ناكم يأ

 نوضرتعملا ءالؤه لمعي امع لفاغب هللا امو .مهبتك يف تباثلا قحلا وه ةبعكلا ىلإ كليوحت نأ نوملعيل ىراصنلاو دوهيلا

 .كلذ ىلع مهيزاجيسو «نوككشملا

 يف ةبعكلا ىلإ كهّجوت نأ ىلع ناهربو ةجح لكب ليجنإلاو ةاروشلا اوطعأ نيذلا - لوسرلا اهيأ- تئج نئلو )٠٤١(
 ةلبق عباتب مهضعب امو «ىرخأ ةرم مهتلبق عباتب تنأ امو «ًارابكتساو ًادانع ؛كتلبق اوعبت ام «هللا دنع نم قحلا وه ةالصلا

 ذئنيح كنإ «لطابلا ىلع مهو قحلا ىلع كنأب ملعلا نم كءاج ام دعب اهريغو ةلبقلا نأش يف مهءاوهأ تعبتا نئلو .ضعب

 .مالسإلا ةعيرشل نيفلاخملا ءاوهأ عبتي نمل ديعوو ديدهت وهو «ةمألا عيمجل باطخ اذهو .مهسفنأل نيملاظلا نمل

 ا

7 

۲۲ 



EE 4 امتی ليجنإلاو ةاروتلا مهانيطعأ نيذلا )١57( 

 ¥ ن ا 5 نأ نوفرعي ىراصنلا ءاملعو دوهيلا رابحأ نم  1ا يس
 |  هفاصوأب هللا لوسر ملسو هيلع هللا لص ًادمحم

 نإو .مهءانبأ مهتفرعم لثم مهبتك يف ةروكذملا

 هقْدِص نوملعي مهو قحلا نومتكيل مهنم أقيرف
 .هفاصوأ توبثو

 )١150( اڑ قحلا وه -يبنلا اهيأ- كيلإ لزنأ يذلا .<

 ل كا ) اذهو .هيف نيكاشلا نم ًننوكت الف كبر نم
 لف تي كح 0 ا ءملسو هيلع هللا لص لوسرلل ًاباطخ ناك نإو

 اوس سام ارل چ ملط هج 5 ] .ةثالل هجوم وهف
 )١15( إ هّجوتي ةلبق ممألا نم ةمأ لكلو 6 ۶
  5-006لىي رطح رو اک لكاهيلإ 06

 ينوي 0 ١ -نونمؤملا ايأ- اوردابف «هتالص يف اهنم دحاو
 ومص هوو رها وماظ اهعرش يتلا ةح اصلا لامعألا لْعِف ىلإ نيقباستم

 TT اک ھ دود دمو ا ًاعيج هللا مكعمجيسو .مالسإلا نيد يف مكل هللا
 1 001102 7 ىلع هللا نإ .هيف متنك عضوم يأ نم ةمايقلا موي

 .ريدق ءيش لك
 0 5 او 2

 ادت رلام کلیو ا -يبلااهأ- َتْجَرَح ناكم يأ نمو (14)
 ووو ے

 الانا ف وحن كهجو هّجوف ةالصلا تدرأو ءرفاسم

 | لل قحلاوملهيلإ كهُجوت َّنإو .مارحلا دجسلا
 هنولمعت |مع لفاغب هللا امو .كبر نم تباثلا

 .كلذ ىلع مكيزاجيسو

 راطقأ نم رطق يأب «-نوملسملا اهيأ- متنك |(ثيحو «مارحلا دجسملا ىلإ هّجوتف -يبنلا اهيأ - تجرخ ناكم يأ نمو )٠٠١(

 «ةلداجملاو ةمصاخملاب مكيلع جاجتحا مكل نيفلاخملا سانلل نوكي ال يكل را دتا وهبت عزو اولرق نضرألا

 بانتجاو «يرمأ لاثتماب ينوفاخو مهوفاخت الف ,مهادج ىلع نولظيسف «مهنم دانعلاو ملظلا لهأ الإ «هيلإ هجوتلا اذه دعب
 .باوصلاو قحلا ىلإ نودتمت مكلعلو «مكل عئارشلا لمكأ رايتخاب مكيلع يتمعن ّمتأ يكلو ؛يببن
 مكٌرهطيو «لطابلا نم قحلل ةنيبملا تايآلا مكيلع ولتي مكنم ًالوسر مكيف انلسرأ ةبعكلا لابقتساب مكيلع انمعنأ اك (191)
 ممألا صصقو «ءايبنألا رابخأ نم مكملعيو ءةعيرشلا ماكحأو ةنسلاو باتكلا مكملعيو «قالخألا ءوسو كرشلا سند نم

 .هنولهجت متنك ام ةقباسلا

 اهيأ- ينوّصخو هركذ نَم ىلع ىلعألا الملا يف ءانثلا وهو .ءازجلا لضفأ هيلع دعوو «هركذب نينمؤملا ىلاعت رمأ (161)

 .مكيلع يمعن اودحجت الو .ًالمعو ًالوق ركشلاب -نونمؤملا
 يصاعملا كرت ىلع ربصلابو «بئاصملاو بئاونلا ىلع ربصلاب :مكرومأ لك يف هللا نم نوعلا اوبلطا نونمؤملا اهيأ اي (167)

 عم هللا نإ .ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنتو «سفنلا اهب نئمطت يتلا ةالصلابو «تابرقلاو تاعاطلا ىلع ربصلابو ءبونذلاو

 «ةماعلا ةيعملا امأ ؛هركذ فلس امل ةيضتقملا «نينمؤملاب ةصاخلا هللا ةّيعم تابثإ ةيآلا يفو .هديدستو هقيفوتو هنوعب نيرباصلا

 .قلخلا عيمجل يهف ةطاحإلاو ملعلل ةيضتقملا

۳ 



 Ty ها
Ey 2لب ؛تاومأ مه: هللا ليبس يف نيدهاجم نولتقُي 4  

 ملعي ال «مهروبق يف مهب ةصاخ ةايح ءايحأ مه 4 عجل وحلا نعت

 .اہ نوح ال مكنكلو «-ىلاعت- هللا الإ اهتيفيك ا ©َيرَصلأ را یا وتلا ی و

 .ربقلا ميعن ىلع ليلد اذه يفو #0 وره لاك يضف 2 را
 .فوخلا نم ريسي ءيشب مكنربتخنلو )1١0( اا ہے 0

 رسعتب لاومألا نم صقتبو «عوجلا نمو ا
 :سفنألا نمو ءاهءاهذ وأ ءاهيلع لوصحلا
 نم صقتنبو «هللا ليبس يف ةداهشلا وأ توملاب

 ةّلقب بوبحلاو بانعألاو ليخنلا تارمث

 نيرباصلا -يبنلا اهيأ- رَّشبو .اهداسف وأ اهجتان

 نسح نم مهٌّرْسَيو مهحرفي |هب هلاثمأو اذه ىلع
 .ةرخآلاو ايندلا يف ةبقاعلا

 اذإ مهنأ نيرباصلا ءالؤه ةفص نم(

 نوكولمم ديبع الإ : :اولاق هنوهركي ءيش مهباصأ

 ءاشی ام انب لعفي ؛هفيرصتو هرمأب نورّبدم هلل

 باسحلل ثعبلاب مث «توملاب نوعجار هيلإ انإو 59 7 ا

NTءازجلاو 1 0 م هَ . 
 ممر نم ءانث مه نورباصلا كئلوأ )٠١۷( ل ©4 را نق اوشا لا کا دعس

 مه كئلوأو «هناحبس هنم ةميظع ةمحرو
 .داشرلا ىلإ نودتهملا

 هللا دبعت يتلا ةرهاظلا هللا نيد ملاعم نم -قرشلا ةهج نم ةبعكلا برق ناريغص نالبج امهو- ةورملاو افصلا نإ(158)

 كلذ هيلع بجي لب ءامهنيب ىعسي نأ يف جرح الو هيلع مثإ الف ءأرمتعم وأ ًاّجاح ةبعكلا دصق نّمف .امهنيب يعسلاب هدابع

 هدابع لامعأب ميلع «ريثكلاب ليلقلا ىلع بيثي ركاش ىلاعت هللا نإف «ىلاعت هلل اهم ًاصلخم «هسفن نم ةيعاوط تاعاطلا لعف نمو

 .ةرذ لاقثم ادحأ سخبي الو ءاهعيضي الف

 رابحأ مهو «هب ءاج امو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبن ىلع ةلادلا تاحضاولا تايآلا نم انلزنأ ام نوف نيذلا نإ (159)

 هللا مهدرطي كئلوأ ؛ليجنإلاو ةاروتلا يف سانلل هانرهظأ ام دعب نم هللا لزنأ ام متكي نمم مهريغو ىراصنلا ءاملعو دوهيلا

 .ةقيلخلا عيمج ةنعللاب مهيلع وعديو «هتمحر نم
 مهتبوت لبقأ كئلوأف «هومتك ام اوبو هودسفأ ام اوحلصأو «مهاياطخ نم هللا نيرفغتسم اوعجر نيذلا الإ )3١(

 .مهنم اهتلبقو ةبوتلل مهتقفو ْذِإ ؛مهب ميحرلا «يدابع نم بات نم ىلع باوتلا انأو «ةرفغملاب مييزاجأو
 «هتمحر نم درطلاب هللا ةنعل مهيلع كئلوأ ءاوتام ىتح كلذ ىلع اورمتساو «قحلا اومتكو ناميإلا اودحج نيذلا نإ (11)

 .نيعمجأ سانلاو ٍةكئالملا ةنعل مهيلعو
 .اهب نورذتعي ةرذعمب نولَهْمُي مه الو «باذعلا مهنع ففخي ال ءرانلاو ةنعللا يف نيمئاد (17١؟)

 ءوه الإ قحب دوبعم ال «هل هقلخ ةيدوبعو «هلاعفأو هتافصو هئامسأو هتاذ يف درفتم دحاو هلإ -سانلا اهأ- مكهلإو (17)

 .نينمؤملاب ميحرلا «قلخلا عيمجل هلاعفأو هتاذ يف ةمحرلاب فصتملا نمحرلا
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0 

 0 للا فيغو الاوت 0 اهعافتراب تاومسلا قلخ يف نإ(
 4 0 سالم رخل و 3 رار اهلريسو اا نكرألاوءامعاسلا)
 ا ءرصقلاو لوطلا نم راهنلاو ليللا فالتخا يفو

 نه اه( لك فّلَخي نأب امهبقاعتو ءرونلاو ةملظلاو
 لآ بالا حي رل يِرْسَوَو ري لإ ءراحبلا يف ةيراجلا نفسلا يفو «رخآلا امهنم

 3 © کرو ربنا ضي يلو امرا ||9 نم هللا لزنأ امو «سانلا عي ام لمحت يلا
 رر و سر او و سا 42 8 «ضرألا هب ايحأف ءرطملا ءام نم ءامسلا
 اوما ا ) " ةسباي تناك نأ دعب ةجهب تاذ ةَرضْخم تراصف

 شاو ا تدام لك نم اهيف هللا هرشن مو ءاهيف تابنال
 بيلقت نم مكيلع هب معنأ امو ءضرألا هجو ىلع
 ءامسلا نيب رّيسملا باحسلاو ءاههيجوتو حايرلا

 ٍتايآل ةقباسلا لئالدلا لك يضف نإ ءضرألاو

 نولقعي موقل «همعن ليلجو «هللا ةينادحو ىلع

 ىلع هناحبس هتلدأ نومهفيو «ججحلا عضاوم

 .ةدابعلل هدحو هقاقحتساو «هتينادحو

 قيرف ذختي ةعطاقلا نيهاربلا هذه عمو )١116(

 ءايلوأو ًاناثوأو ًامانصأ هللا نود نم سانلا نم

 ةبحملا نم مهوطعيو «ىلاعت هلل ءارظن مهنولعجي
 .هدحو هللاب الإ قيلي ال ام .ةعاطلاو ميظعتلاو

 رافكلا ءالؤه بح نم هللاّبح مظعأ نونمؤملاو
 اهلك ةبحملا اوصلخأ نينمؤملا نأل ؛مهتهآلو هلل

 نأ «ةرخآلا باذع نودهاشي نيح ءايندلا ةايحلا يف كرشلاب مهسفنأ اوملظ نيذلا ملعي ولو .ةبحملا يف اوكرشأ كئلوأو هلل

 .هيلإ مهب نوبرقتيو هنود نم مهنودبعي ةهآ هللا نود نم اوذختا اَمَل «باذعلا ديدش هللا نأو ءًاعيمج ةوقلاب درفتملا وه هللا

 يتلا تالصلا لك مهنيب عطقنتو «كرشلا ىلع مهعبتا نمم نوعوبتملا ءاسؤرلا أربتي ةرخآلا باذع مسهتنياعم دنع 7

 .كلذ ريغو «نيدلاو «عابّتالاو «ةبارقلا نم :ايندلا يف اهب اوطبترا

 هللا مهارأ ايكو .انم مهتءارب اونلعأ امك ؛ءاسؤرلا ءالؤه نم انتءارب نلعنف ءايندلا ىلإ ةدوع انل تيلاي :نوعباتلا لاقو )١10(

 .ًادبأ رانلا نم نيجراخب اوسيلو «مهيلع تامادن ةلطابلا مها معأ ميري ةمايقلا موي هباذع ةدش

 اوعبتت الو «راضلا ريغ عفانلا ءسجنلا ريغ رهاطلا وهو «ضرألا يف مكل هحابأ يذلا هللا قزر نم اولك سانلا اأ اي 2374©2)

 .ةوادعلا رهاظ مكل ودع هنإ .يصاعملاو عدبلاو «ميرحتلاو ليلحتلا ين ناطيشلا قرط

 ميرحت نم بذكلا هللا ىلع اورتفت نأبو «حبقلا ةغلاب ةيصعم لكبو «مكءوسي حيبق بنذ لكب ناطيشلا مكرمأي اهنإ (۹

 .ملع نودب هريغو لالحلا

0 

Yo 



 لهآ نيحصان نونمؤملا لاق اذإو )۷١(

 «ىدهلاو نآرقلا نم هللا لزنأ ام اوعبتا :لالضلا

 :نيلئاق نيكرشملا مهفالسأ ديلقت ىلع اوٌّرصأ

 .انءابآ هيلع اندجو ام عبتن لب «مکنید عبتن ال

 هللا نع نولقعي ال اوناك ولو مهءابآ نوعبتيأ

 ؟ادشر نوكردي الو ءائیش

 ىده ا ىلإ مهيعادو اورفك نيذلا ةفصو (171)

 مئاهبلاب حيصي يذلا يعارلا ةفصك ناميإلاو

 امنإو .همالك ناعم مهفت ال يهو ءاهرجزيو

 ءالؤه .طقف توصلا ّيِوَدو ءادنلا عمست : 1 راع غاَيَرَطَيطْض
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 مرح امنا تودي هانا ڪ نا
 4 ا ر ا ی وو ےک
 ءو لهآ امو ريرنخلا ر حلو َمدلاو ةتيملا رڪ

 مكب قحلا نع مهعامسأ اوُدَس ص رافكلا
 ىرت ال يْمَع .هب قطنلا نع مهتنسلأ اوسرخأ

 مهوقع نولمعُي ال مهف «ةرهابلا هنيهارب مهنيعأ

 ةمعطألا نم اولك نونمؤملا اهيأ اي (175) 1 1 2

SEAاونوكت الو «مكانقزر يتلا لالحلا ةذلتسملا وةلا با  

 مكيلع ةميظعلا همعن هلل اوركشاو «ثئابخلا

 ًاقح متنك نإ «مكحراوجو مكتنسلأو مكبولقب

 هنودبعت «هل نيعيطم نيعماس .هرمأل نيداقنم

 .هل كيرش ال هدحو

 يتلا حئابذلاو «ريزنخلا محلو .حوفسملا مدلاو ءةيعرش ةقيرطب حبذت مل يتلا ةتيملاك مكر ضي ام مكيلع هللا مَّرََح امنإ (17)

 ىلإ ةرورضلا هتأج لأ نمف .ةرورضلا دنع تامرحملا هذه لكأ مكل حابأ هنأ هريسيتو مكيلع هللا لْضَق نمو .هللا ريغل تحبذ

 روفغ هللا نإ .كلذ يف هيلع بنذ الف «هل حيبأ ميف هللا دودح زواجتم الو «هتجاح قوف هلكأ يف ملاظ ريغ ءاهنم ءيش لكأ

 .مهب ميحر «هدابعل

 ىلع نوصرحيو «قح لا نم كلذ ريغو ملسو هيلع هللا لص دمحم ةفص نم هبتك يف هللا لزنأ ام نوف نيذلا نإ(

 ججأتت منهج ران الإ قحلا ناهتك ةلباقم يف نولكأي ام ءالؤه ,ءافخإلا اذه لباقم ايندلا ةايحلا ضرع نم ليلق ضوع ذخأ

 باذع مهو «مهرفكو مهبونذ سند نم مهرهطي الو «مهيلع هطخسو هبضغل ةمايقلا موي هللا مهملكي الو « مهخوطب يف

 .عحوم

 مهلمعب رانلا ىلع مهتءارج دش اف «هترفغمب هللا باذعو ىدهلاب ةلالضلا اولدبتسا تافصلا هذهب نوفصتملا كئلوأ )٠۷١(

 مهثكمو رانلا ىلع مهربص نمو ؛مهتءارج نم - سانلا اهيأ - اوبجعاف كلذ ىلع مهمادقإ نم هللا بجعي !!رانلا لهأ لامعأ

 .مهرمأب فافختسالاو مهب «ةناهتسالا هجو ىلع اذهو .اهيف

 نيذلا نإو .هب اورفكف «نيبملا قح ا ىلع ةلمتشم هلسر ىلع هبتك لّرَت ىلاعت هللا نأ ببسب هوقحتسا يذلا باذعلا كلذ (177)

 .باوصلاو دشرلا نع ةديعب ةقرافمو ةعزانم يفل .هضعبب اورفكو هضعبب اونمآف باتكلا يف اوفلتخا

 وو ويا

۲٢ 



 ا 2 را ا ا

 0 7 ل ل اک نكي مل نإ برغملاو قرشملا ةهج ىلإ ةالصلا يف

 یاو رفا یود وح لع املاء
 وه ريخلا لك ريخلا امنإو «هعرشو هللا رمأ نع
 ال هدحو ًادوبعم هب قّدصو هللاب نمآ نم ناميإ

N 0 راو هور ١ ةكئالملابو ءازحجاو ثعبلا مويي نمآو «هل كيرش ماو باق افون 1 : ١ 

 ا کک ا نييبنلا عيمجبو ءةفاك ةلزنملا بتكلابو ءًاعيمج

 د ا ا یر
 نيجاتحملا ىماتيلاو «ىبرقلا يوذ -هبح ةدش

 : «غولبلا نس نود مهو مهؤابآ تام نيذلا

 وو فورم 1 یک ری اغ الاب 4 سيو مهيفكي ام نوكلمي ال نييذلا نيكاسلاو

 ا هلا يدك نيدلا نجاحا نيرااسلاو غيكاب

 9 لج اورطضا نيذلا نيلئاسلاو «مهامو مهلهأ نع
 أ ادع مم كر5 دب ريرحت يف قفنأو «مهتجاح ةدشل لاؤسلا ىلإ

 20 ب بل الأ (©1  ةاكزلا ىدأو ؛ةالصلا ماقأو ءىرسألاو قيقرلا

 ير ٍيَِولَةَيِصولأآَرَِحَد ارن إو أل ربص نمو «دوهعلاب نوفوي نيذلاو .ةضورفملا
 عام دب ل بنه نَا لاق فورُعَمْلاب |  كتلوأ .لاتقلا ةدش يفو .هضرمو هرقف لاح يف

 © ريل يس هَ ول 1 1 ناق ا a a وي انجل

 1 7 | هللا باقعاوقتا نيذلا مه كئلوأو «مجناميإ

 .هيصاعم اوبنجتف

 ةاواسملا طرشب «هلتقب ًادمع لتاقلا نم اوصتقت نأ مكيلع هللا ضرف هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدَص نيذلا اهيأ اي (38)

 ذخأب ءافتكالاو هنم صاصتقالا نع وفعلاب لوتقملا لو هحماس نمف .اهلثمب ىثنألاو «هلثمب دبعلاو «هلثمب رحلا لتقُي :ةلئاوملاو

 «فنع ريغ نم ةيدلاب يلولا بلاطيف «قلخلا نسحب نافرطلا مزتليلف -هنع وفعلا لباقم يناجلا هعفدي ددح يلام ردق يهو- ةيدلا

 نم هيف امل ؛مكب ةمحرو مكبر نم فيفخت ةيدلا ذخأ عم وفعلا كلذ .صقن الو ريخأت ريغ نم ءناسحإب هقح هيلإ لتاقلا عفديو
 .ةرخآلا يف رانلاب وأ ءايندلا يف ًاصاصق هلتقب ميلأ باذع هلف ةيدلا ٍذَحَأو هنع وفعلا دعب لتاقلا لتق نّمف .عافتنالاو ليهستلا

 هتيشخو هللا ىوقت ءاجر ؛-ةميلسلا لوقعلا باحصأ اي- ةنمآ ةايح هذيفنتو صاصقلا عيرشت يف مكلو 0

 . (يئاد هتعاطب

 نيدلاولل هلام نم ءزجب ةيصولا -ًالام كرت نإ- هّنامدقمو توملا ٌتامالع مكّدحأ رضح اذإ مكيلع هللا ضرف (180)

 ىوقتلا لهأ هب لمعي تباث قح كلذو «ثلثلا زواجتي الو «ينغلل يصويو ريقفلا عدي الف ؛لدعلا ةاعارم عم نيبرقألاو

 .ثراو لك بيصن اهيف هللا ددَح يتلا ثيراوملا تايآ لوزن لبق اذه ناكو .هللا نوفاخي نيذلا

 «مكلاوقأو مكتيصول عيمس هللا نإ .لّدَبو ريغ نم ىلع بنذلا |منإف «هتوم لبق هنم اهعمس امدعب تيما ةيصو ريغ نمف(
 .كلذ ىلع مكيزاجيسو «ِفّْيَكلاو ٍرْوَجلا وأ لدعلاو قحلا ىلإ ليملا نم مكرودص هيفخت اهب ميلع

۲۷ 



 اهو نالا
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 قحلا نع ًاليم صوم نمي ملع نَمف(187)
 حصنف دمعلا وأ أطخلا ليبس ىلع هتيصو يف

 مل نإف ءلدعألا وه اهب ةيصولا تقو ّيصوملا

 رييغتب فارطألا نيب حلصأف كلذ هل لصحي

 اذه يف هيلع بنذ الف «ةعيرشلا قفاوتل ؛ةيصولا

 .مهب ميحر هدابعل روفغ هللا نإ .حالصإلا

 هلوسرو هللا اوقدص نيذلا اهبأ اي (18)

 اك مايصلا مكيلع هللا ضرف «هعرشب اولمعو
 ؛مكبر نوقتت مكلعل ؛مكلبق ممألا ىلع هضرف أ ىذا َناََصَمَرْرْهَس

 دعاطب ةياق اعلا ن 500 ف اک 0 و

 هتعاطب ةياقو يصاعملا نيبو مكنيب نولعجتف كنه س e ل یدل تیب

 .هلحو هتدابعو دوه 002 ةَ 00

 5 1 7 ديف رس عَ اصيِرَمَناَكحَنَمَو طل

 ةمولعم مايآ مايص مكيلع هللا ضرف (184) 7200 ١

 رکان ا

 "لااا رشلا

 | كأس ااو @ تور راو ر

 ءب دیر ور سلا كب

 معا ور يڪلو ل
 مكنم ناك نمف .ناضمر رهش مايأ يهو ددعلا

 ردقب رخ مايأ نم ددع مايص هيلعو ءرطفي
1 

E5 3 داد عدلا ةوعد بيج . EL 

© 
 تو شرت هل ياتى لاو 2 ہرا

 مايصلا نوفلكتي نيذلا ىلعو .اهيف رطفأ يتلا
 «ريبكلا خيشلاك ةلمتح ريغ ةقشم مهيلع قشيو
 لك نع ةيدف «هؤافش ىَجْرُي ال يذلا ضيرملاو

 هيفكي ام كلمي ال جاتح ماعط يهو ؛هرطفي موي

 نإ «ةيدفلا ءاطعإ نم -ةقشملا لمحت عم- مكل ريخ مكمايصو «هل ريخ وهف هنم ًاعربت ةيدفلا ردق يف داز نمف «هتجاح ٌدسيو

 .ىلاعت هللا دنع موصلل ميظعلا لضفلا نوملعت متنك

 هللا ىده ىلع لئالدلا حضوأ هيف «قحلا ىلإ سانلل ةياده ؛ردقلا ةليل يف نآرقلا لازنإ هيف هللا أدتبا يذلا ناضمر رهش (185)

 يف رفاسملاو ضيرملل صن ريو .هراهن مصيلف يقم ًاحيحص ناكو رهشلا مكنم رضح نمف .لطابلاو قحلا نيب قرافلا ىلعو
 اولمكتلو «ةقشملاو رسعلا مكب ديري الو «هعئارش يف ةلوهسلاو رسيلا مكب ىلاعت هللا ديري .مايألا كلت ددع نايضقي مث ءرطفلا

 معنأ ام ىلع هل اوركشت يكلو «مكل هتياده ىلع هومظعتلو ءرطفلا ديع يف هللا ريبكتب مايصلا اومتختلو ءًارهش مايصلا ةدع

 .ريسيتلاو قيفوتلاو ةيادهلا نم مكيلع هب

 ميف ينوعيطيلف «يناعد اذإ يعادلا ةوعد بيجأ «مهنم بيرق ينإ :مهل لقف ينع يدابع -يبنلا ابيأ- كلأس اذإو (183)

 هبرق نع هناحبس هنم رابخإ ةبآلا هذه يفو .مهايندو مهنيد حلاصم ىلإ نودتهي مهلعل «يب اونمؤيلو «هنع مهتيهنو هب مهترمأ

 الجب قئاللا برقلا «هدابع نم

۸ 



 ناضمر رهش يلايل يف مكل هللا حابأ ۷

 ماو مكل ظفحو راس نم مكنات عام
 نونوخت متنك مكنأ هللا ملع .نمل ظفحو رتس
 نم مكيلع هللا همّرَحام ةفلاخمب ؛مكسفنأ
 ناكو- مايصلا يلايل يف ءاشعلا دعب ءاسنلاةعماجم
 عّسوو مكيلع هللا باتف .-مالسإلا لوأ ين كلذ

 ام اوبلطاو «نهوعماج نآلاف ءرمألا ين مكل
 ىتح اوبرشاو اولكو ءدالوألا نم مكل هللا هردق

 روهظب ؛ليللا داوس نم حابصلا ءايض مكل نّيبتي
 نع كاسمإلاب مايصلا اوُمتأ مث «قداصلا رجفلا
 الو .سمشلا بورغب ليللا لوخد ىلإ تارطفملا
 نهعامج ىلإ يضفي ام اوطاعتت وأ مكءاسن اوعماجت

 دسفي اذه نأل ؛دجاسملا يف نيفكتعم متتك اذإ
 ةمولعم ةدم دجسملا يف ةماقإلا وهو) فاكتعالا
 يتلا ماكحألا كلت .(ىلاعت هللا ىلإ برقتلا ةن
 لالحلا نيب ةلصافلا هدودح يه مكل هللا اهعرش
 .مارحلا يف اوعقت ال ىتح اهوبرقت الف «مارحلاو

 هماكحأو هتايآ هللا نيبي حضاولا نايبلا اذه لثمب

 .هوّسْخيو هوقتي يك ؛سانلل
 ببسب ضعب لام مكضعب لكأي الو (1)

 «ةقرسلاو ءبضٌَعلاو «ةبذاكلا نيميلاك لطاب

 ىلإ اوقلت الو .كلذ وحنو ابرلاو «ةوشرلاو
 قيرط نع اولكأتل ؛ةلطابلا ججحلاب ماكحلا
 ءلطابلاب سانلا نم ةفئاط لاومأ مصاختلا
 .مكيلع كلذ ميرحت نوملعت متنأو

 ةَرَقبلا روس ناكا

 55 ا ىلإ
 روتا i ن ا

 ا ا اولا رکی تو
 اكيشإلاو سال لوقا 2 0 0

 1 وَ

ET 

 اسو رس
 د اَودَتََتالَو

 سانلا اهب فرعي تامالع ةلهألا هللا لعج :مهل لق ءاهلاوحأ رُيغتو ةلهألا نع :-يبنلا اأ - كباحصأ كلأسي (18)
 مالسإلا لوأو ةيلهاجلا يف هيلع متدوعت ام ريخلا سيلو . مهتالماعمو ؛جحلاو مايصلا لثم تقوب ةددحملا مهتادابع تاقوأ

 ِنَم ُلْعِف وه ريخلا نكلو «هللا ىلإ ةبرق كلذ نأ نيناظ «ةرمعلا وأ جحلاب نومرحُت نيح اهروهظ نم تويبلا لوخد نم

 ؛مكرومأ لك يف ىلاعت هللا اوشخاو «ةرمعلا وأ جحلاب مكمارحإ دنع اهباوبأ نم تويبلا اولخداو «يصاعملا بنتجاو هللا ىقتا

 .ةرخآلاو ايندلا يريخ نم نوبحت ام لكب اوزوفتل

 ال نم لَو ءلولُعلاو ةلْئُملا نم يهانملا اوبكترت الو ؛مكنولتاقي نيذلا هللا نيد ةرصنل - -نونمؤملا اهيأ- اولتاقو (19)

 هللا مرح ام نولحتسيف «هدودح نوزواجي نيذلا بحي ال هللا نإ . مهمكح يف ْنَمو «خويشلاو نايبصلاو ءاسنلا نم هلتق لحي

 .ملسو هيلع هللا لص هلوسرو
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 نيكرشملا نم مكنولتاقي نيذلا اولتقاو )١191( 1 ر
n E 5 58 e 

  2 21000يذلا ناكملا نم مهوجرخآو «مهوتدجو ثيح
 ٍدحْسَمْلاَد و تفت الو للا مدا  1 EEرفكلا يهو- ةنتفلاو .(ةكم» وهو هنم مكوج رخأ

ST ا و ر ا 4 یره تال کروا درو دنع لاتقلاب مهوؤدبت الو .مهايإ 1431| ب ر " و 
 لثم .هيف مهولتقاف مارحلا دجسملا يف مكولتاق إلا مَ اكرمك کک وهنا نا هلل

 نيرفاكلا ءازج نوكي عدارلا ءازحلا كلذ 4 5 و 21 ص 11

 مكلاتقو رفكلا نم هيف مه اماوكرت نإف (199) 8 فلو الرمل
 هللا نإف «ناهيإلا يف اولخدو «مارحلا دجسملا دنع ع

aمهب ميحر «هدابعل روفغ 7 . 

 لاتق يف -نونمؤملا اآ- اورمتساو (۱۹۳) 1
 نيملسملل ةنتف نوكت ال ىتح «نيدتعملا نيك رشملا ول

01 
 هدحو هلل نيدلا ىقبيو «هللاب كرش الو مهنيد نع

 رفكلا نعاوفك نإف . يك ميو ال

 ىلع الإ نوكت الةبوقعلاف ؛مهنع :عاوُُكف لاتقلاو

 مهناودعو مهرفك ىلع نيرمتسملا
 يف نيكرشملل -نونمؤملا اهيأ- مكلاتق (194)
 مهلاتقل ءازج وه هيف لاتقلا هللا مرح يذلا رهشلا

 مّرَح ام ىلع يدتعي يذلاو .مارحلا رهشلا يف مكل |

 نمو «هلعف لثمب بقاعي «نامزلاو ناكملا نم هللا a7 © ١ هل وف یتا
 وأ لاتقلاب مكيلع ىدتعا نمف .هلمع سنج |(

 جرح الو «هتيانجل ةلئامت ةبوقع هب اولزنأف هريغ
 «ناودعلاب نوثئدابلا مه مهنأل ؛كلذ يف مكيلع

 .همراحم بنجتو هضئارف ءادأب هنوعيطيو هنوقتي نيذلا عم هللا نآ اوملعاو ءةبوقعلا يف ةلئامملا اوزواجتتت الف هللا اوفاخو

 يف مكسفنأ اوعقوت الو ؛هليبس يف داهجلاو «ىلاعت هللا نيد ةرصنل لاومألا قافنإ يف -نونمؤملا اهيأ- اوٌريهتساو )١155(

 هللا هجول ًاصلاخ هلك مكلمع اولعجاو ةعاطلاو قافنإلا يف اونسحأو «هيف قافنإلا مدعو «هللا ليبس يف داهجلا كرتب كلاهملا

 .ناسحإلاو صالخإلا لهأ بحي هللا نإ .ىلاعت

 ياما رجلا دعب قمع E نيف كت نال ىلاعت هللا هجول نيصلاخ ِنْيَّات ةرمعلاو جحلا اوُدأو (195)
 نم اوج يكل ؛ىلاعت هللا ىلإ ًابرقت : منغلا وأ رقبلا وأ لبإلا نم مكل رسيت ام ُحْبَذ مكيلع بجاولاف «ضرملاو ودعلاك
 يذلا عضوملا يف هيده رَصْحُملا رحني ىتح نيرَصْحم متنك اذإ مكسوؤر اوقلحت الو «هريصقت وأ س ًأرلا رعش د قلحب مكمارحإ

 يداها رب ال رّصْخُملا ر قو ءهتار قلح مث ةي دال يف ملَسو ةيلغ هللا لع يبنلا رحب ايك «ةبارحإإ نم لحب مث هبف رض

 نم ىذأ هب وأ ءًاضيرم مكنم ناک نمف . قيرشتلا مايأ نم هدعب امو رشاعلا مويلا «ديعلا موي ين هلحم وه يذلا ؛مرحلا يف الإ

 نيكتس لكل نابم هت لع قانت وأ «مايأ ةنالث موضي ناب. ةيدف هيلعو ءَقَّلَح -مرخوهو- قلح ا ىلإ هعم جاتحي هسأر

 ةحابتساب كلذو جحلا ىلإ ة ةرمعلاب عتمتسا نمف : :ةّحصو نمأ يف متنك اذإف . موتا ءارتقل ا عيدنا «ماعط قن عاض قضت
 مايأ ة e E د 11 فرنسا ندا حبذ هيلعف «هترمع ءاهتنا دعب مارحإلا ببسب هيلع مرح ام

 يدها كلذ .اهمايص نم دب ال ةلماك ةرشع كلت «مكيلهأ ىلإ متعجرو جحلا لامعأ نم متغرف اذإ ةعبسو «جحلا رهشأ يف

 بانتجاو هرماوأ لاثتما ىلع اوظفاحو ىلاعت هللا اوفاخو «مرحلا ضرأ ينكاس نم هلهأ نكي مل نمل مايصلا نم هيلع بترت امو
 .رجز هنع ام بكتراو «هرمآ فلاخ نمل باقعلا ديدش هللا نأ اوملعاو «هيهاون
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 ن | :يهو «تامولعم رهشأ جحلا تقو ((0

 : .ةجحلا يذ نم رشعو «ةدعقلاوذو «لاوش

 «مارحإلاب نهيف هسفن ىلع جحلا بجوأ نمف
 .ةيلعفلاو ةيلوقلا هتامدقمو عاجلا هيلع ِمّرَحَيف
 حجر ببذل "يأتين 0 لعفب ىلاعت هللا ةعاط نع جورخل ا هيلع مرتو

 و

 ا
 د 1 ىلإ يدؤي يذلا جحلا ف لادحلاو «صاعلا
 ر لا دنع اوراق تقرع |9) رخ نم اولعفت امو .ةيهاركلاو بضغلا
 ترا د رفسل بارشلاو ماعطلا نم ًاداز مكسفنأل ءور ص ڪڪ ناو ڪن دمام هور ڪ ڏار وذخو .هلمع ىلع ًالك يزاجي : ونش رے ووو مر او( اوذخو .هلمع لعألك يزاجيف هللا هلع
 اقا ذبح تأوي نه تلا سلام ةةرخألا راد نالا ملات رف دارو جدلا

 ميت روهع هللا ت را کک ب اهتم انو قاع ا نت 9 ا ا

 .ةميلسلا لوقعلا

 ًاقزر اوبلطت نأ يف جرح مكيلع سيل (194)
 .جحلا مايأ يف ةراجتلا نم حبرلاب مكبر نم

 ار سمشلا بورغ دعب متعفد اذإف
 > هيف فقي يذلا ناكملا يهو- «تافرع» نم

 0 کا فَ م اوركداف -ةجحلا يذ نم عساتلا موي جاجحلا
 تيصت رل مارحلا رعشملا دنع ءاعدلاو ةيبلتلاو حيبستلاب هلل
 : حيحصلا هجولا ىلع هللا اوركذاو «-«ةفلدزملا»-

 ىدهلا اذه لبق نم متنك دقلو «هيلإ مكاده يذلا

 .قحلا هعم نوفرعت ال لالض يف

 لهأ نم اهب فقي ال نم كلذب نيفلاخم مالسلا هيلع ميهاربإ اهنم ضاقأ يتلا «تافرع» نم مكعافدنا نكيلو )١159(

 مهب ميحر «نييئاتلا نيرفغتسملا هدابعل روفغ هللا نإ . مكيونذ مكل رفغي نأ هللا اولآساو «ةيلهاجلا

 مظعأو مکتب رخافم مكركذ لم لثم «هيلع ءانثلاو هللا ركذ نم اورثكأف ءجحلا لامعأ نم متغرفو «مكتدابع متمهتأ اذإف )3٠١(

 مهل سيل ءالؤهو ءادالوأو ءآلامو «ةحص ايندلا يف انثآ انبر :ًالئاق وعديف طقف ايندلا همه لعجي قيرف سانلا نمف .كلذ نم

 .ايندلا ىلع مِهّمَم رضَقو اهنع مهتبغرل ؛بيصن الو ظح ةرخآلا يف

 نم كلذ ريغو ءاحلاص ًالمعو «ًاعفان ًايلعو ًاقزرو ةيفاع ايندلا يف انتآ انبر :هئاعد يف لوقي نمؤم قيرف سانلا نمو 201

 يبنلا ءاعد رثكأ ناك اذهلو «ةيعدألا عمجأ نم ءاعدلا اذهو .رانلا باذع اًنع فرصاو ءةنجلا ةرخآلا يفو « ايندلاو نيدلا رومأ

 .نيحيحصلا يف تبث اك «ملسو هيلع هللا لص

 صحم «باسحلا عيرس هللاو .ةح اصلا لامعألا نم هوبسك ام ببسي ؛ميظع باوث مه ءاعدلا اذهب نوعادلا كئلوأ 20 ٠

 .اهب مهيزاجمو «ہدابع لاعأ

 ع
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 مايأ يف ًاريبكتو ًاحيبست هللا اوركذاو (۲۰۳)

 يناثلاو رشع يداحلا :قيرشتلا مايأ يهو «لئالق

 نمف .ةجحلا يذ رهش نم رشع ثلاثلاو رشع
 بورغ لبق «ىنم» نم جرخو لجعتلا دارأ

 الف راج لا يمر دعب رشع يناثلا مويلا سمش

 ىتح («ىنم»ب تاب نأب رخأت نمو «هيلع بنذ

 بنذ الف رشع ثلاثلا مويلا يف رامجلا يمري #0 اَهينَدِسْفُيِل ضاق یس
 ؛لضفأ رخأتلاو .هجح يف هللا ىقتا نمل هيلع و :

 هللا ىلص يبنلا لعفب ءادتقاو ةدابعلا يف دورت هنأل

 .ملسو هيلع

 لك يف هوبقارو -نوملسملا اهيأ- هللا اوفاخو

 نورَتْخُت هدحو هيلإ مكنأ اوملعاو ,مكلامعأ
 .ءازجلاو باسحلل مكتوم دعب

 كبجعي نيقفانملا نم سانلا ضعبو )5١4(

 هب ديري يذلا حيصفلا همالك -لوسرلا اهمأ-

 فلحيو «ةرخآلا ال ايندلا ظوظح نم ًاظح

 «مالسإلا ةبحم نم هبلق يف ام ىلع هللاب ًادهشتسم

 ةوادعلا ديدش وهو هللا ىلع ةأرجلا ةياغ اذه يفو

 .نيملسملاو مالسإلل ةموصخلاو

 دج «لوسرلا اأ كدنع نم جرخ اذإو )٠٠٠(

 .داسفلا بحب ال هللاو .مهتيشام لتقيو «سانلا عورز فلتيو ءاهيف دسفيل ضرألا يف طْشَنو

 لب «ةحيصنلا لبقي مل «ضرألا يف داسفلا نع كو «هباقع رذحاو هللا قتا :هل ليقو ءدسفملا قفانملا كلذ حصن اذإو ۲٠١(

 .يه شارفلا سئبلو ءًاباذع هتيفاكو منهج هُبْسَحَف ؛ماثآلا نم ديزم ىلع ةيلهاجلا ةّيمحو ربكلا هلمحي
 هدابع محري «دابعلاب فوؤر هللاو .هتعاط مازتلاو ؛هليبس يف داهجلاب هنع هللا اضرل ًابلط هسفن عيبي سانلا ضعبو (۲۰۷)

 .ءازجلا نسحأ مهءزاجيف «مهلجآو مهلجاع يف ةعساو ةمحر نينمؤملا

 عيمجب نيلماع «مالسإلا عئارش عيمج يف اولخدا ءأنيد مالسإلابو الوسرو ايبن دمحمبو ابر هللاب اونمآ نيذلا اأ اي (۲۰۸)

 ةوادعلا رهاظ ودع مكل هنإ .يصاعملا نم هيلإ مكوعدي ميف ناطيشلا قرط اوعبتت الو ءًائيش اهنم اوكرتت الو «هماكحأ

 .هورذحاف

 يف زيزع هللا نأ اوملعاف «ةنسلاو نآرقلا نم ةحضاولا ججحلا مكتءاج ام دعب نم «قحلا قيرط نع متفرحنا نإف (909)

 .هل بسانملا هعضوم يف ءيش لك عضي «هيهنو هرمأ يف ميكح «ءيش هتوفي ال هكلم

 هناحبس هب قئاللا هجولا ىلع لجو زع هللا مهيتأي نأ الإ ةنيبلا ةلدآلا مايق دعب نورفاكلا نودناعم ا ءالؤه رظتنيام )5١(

 .هءاضق مهيف ىلاعت هللا يضقي ذئنيحو «ةكئالملا يأت نأو «لداعلا ءاضقلاب مهنيب لصفيل ؛ةمايقلا موي باحسلا نم لَكُظ يف

 .اهعيمج قئالخلا رومأ عجرت هدحو هيلإو

 وب سس وو ۽ 2 ع 0
 رسا لود هج ةَبَسَحَف مس

0 
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 ةر انب

 ليئارسإ ينب -لوسرلا ابيأ- لس ۲١(

 تاحضاو تايآ نم مهانيطعأ مك :كل نيدناعملا

 ءاهلك اهب اورفكف «قحلا ىلإ مهيدهت مهبتك يف
 نمو .اهعضاوم نع اهوفّرَحو ءاهنعاوضرعأو
 دعب نم اهم رفكيو -هنيد يهو- هللا ةمعن لدبي

 ىلاعت هللا نإف «اهب هيلع ةجحلا مايقو ءاهتفرعم
 .هل باقعلا ديدش

 هللا ةينادحو اودحج نيذلل نّسح (۲۱۲)

 «تاذلملاو تاوهشلا نم اهيف امو ايندلا ٌةايحلا

 ET راسا | نيذلا ءالؤهو .نینمؤلاب نوئزهتسي مهو

 ؛ةمايقلا موي رافكلا عيمج قوف مهبر نوشخمي
 لزنيو «ةنجلا تاجرد ىلعأ هللا مهلخدي ثيح

 نَم قزري هللاو .رانلا تاكرد لفسأ نيرفاكلا

 .باسح رغب هقلخ نم ءاشي

 ىلع نيقفتم ةدحاو ةعامج سانلا ناك )5١1(
 5 2 8 هللا ثعبف ,مهنيد يف اوفلتخا مث هللاب ناميإلا
 00 e هللا عاطأ نم نيرشبم «هللا نيدل ةاعد نييبنلا

 1 |  لزنأو .رانلا هاصعو هب رفك نم نيرذحمو «ةنجلاب
 تلمتشا يذلا قحلاب ةيواسلا بتكلا مهعم

 اوفلتخا (يف سانلا نيب اهيف اب اومكحيل ؛هيلع
 هيلع هللا لص دمحم رمأ يف فّلَتخا امو هيف

 مهاطعأ نيذلا الإ ًادسحو ًاملظ هباتكو ملسو

 اوفلتخا ام ةفرعمو «لطابلا نم قحلا زييمت ىلإ هلضفب نينمؤملا هللا قّفوف ؛ماكحألاو ججحلا نم اهيف ام اوفرعو ءةاروتلا هلا
 .ميقتسم قيرط ىلإ هدابع نم ءاشي نم قوي هللاو . هيف

 نم اوضم نيذلا نينمؤملا باصأ ام لم ءالتبالا نم مكبصي اّمَلو «ةنجلا اولخدت نأ -نونمؤملا اهيأ- متتنظأ لب ()
 ليبس ىلع- هعم نونمؤملاو مهوسر لاق ىتح «فواخملا عاونأب اولزلرو «بعرلاو فوخلاو ضارمألاو رقفلا نم :مكلبق
 .نينمؤملا نم بيرق هللا رصن نإ الأ ؟هللا رصن ىتم :-ىلاعت هللا نم رصنلل لاجعتسالا

 لق ؟نوقفني نّم ىلعو «ىلاعت هللا ىلإ ًابرقت مهاومأ فانصأ نم نوقفني ءيش يأ -يبنلا اهيأ- كباحصأ كلأسي (515)

 يوذو مكلهأ نم نيبرقألاو «نيدلاولل مكتقفن اولعجاو ءبيطلا لالحلا لاما فانصأ نم مكل رسيتي ريخ ّيأ اوقفنأ : مه

 «مهتجاح ٌدسيو مهيفكي ام نوكلمي ال نيذلا نيجاتحملاو «غولبلا رس نود مهو مهؤابآ تام نيذلا ىماتيلاو «مكماحرأ

 .ميلع هب هب ىلاعت هللا نإف ريخ نم اولعفت امو .هلامو هلهأ نع َدْعَب يذلا جاتحملا رفاسملاو



Aل  

 لاتق -نونمؤملا اهيأ- مكيلع هللا ضرف (؟17) ًاوهرڪ آور EE اک

 ؛عبطلا ةهج نم مكل هوركم لاتقلاو ءرافكلا 2 3 AEE 3 و ل 2 هواش

 وهو ائيش نوهركت دقو «هرطاخم ةرثكو هتقشمل شوا و لری :
AESTنم هيف ام ًائيش نوبحت دقو «مکل ريخ هتقيقح يف ران كيوي  

Eهللاو .مكل رش وهو «ةلجاعلا ةذللا وأ ةحارلا و ا  

 نوملعت ال متنأو «مکل ريخ وهام ملعي ىلاعت ا

 كل | تون خار مرفت رجلا کک دهب |
 نع -لوسرلا اهبأ- نوكرشملا كلأسي (۱۷) 0 اولئك رڪ آ ةف يا درب ڪ آ
 :مهل لق ؟لاتقلا هيف لحي له :مارحلا رهشلا هع نا يبد نکو کک وک ا

 SS رک ت یورو نک كسي هذي هلالحتسا هللا دنع ميظع مارحلا رهشلا ىف لاتقلا
 لوخد نم سانلا مكعْنَمو «هيف ءامدلا كفسو 0

 واس ر 100

 مكدوحجو «فيوختلاو بيذعتلاب مالسإلا / U 3 ت - فْمِهَلمَع تطيح

 لوخد نم نيملسملا عن عنّمو «هنیدبو هلوسربو هللاب 5 5

 هنم نيرجاهملاو يبنلا جارخإو «مارحلا دجسملا ونوم

 مظعاو اياز بكا كلذ هزار وتلا مهو 5 0

 يف لتقلا نم دشأو ربكأ هيف متنأ يذلا كرشلاو | ومو ري بڪ ام

 نع اوعدتري مل رافكلا ءالؤهو .مارحلا رهشلا 1 21

 نولازي الو ءاهيلع نورمتسم مه لب «مهمئارج

 رفكلا ىلإ مالسإلا نع مكودري ىتح مكنولتاقي
 مكنم مهْعِطُي نمو .كلذ قيقحت اوعاطتسا نإ

 ىلع تميف هنيد نع ُْدِدَتْرَيو -نوملسملا اهيأ-
 .ًادبأ اهنم جرخي ال منهج رانل نيمزالملا نم راصو «ةرخآلاو ايندلا يف هلمع بهذ دقف ءرفكلا

 يف نوعمطي كئلوأ هللا ليبس يف اودهاجو «مهرايد اوكرت نيذلاو هعرشب اولمعو هلوسرو هللاب اوقَّدَص نيذلا نإ (۲۱۸)

 .ةعساو ةمحر مهب ميحر «نينمؤملا هدابع بونذل روفغ هللاو . هباوثو هللا لضف

 هاطغو لقعلا رماخ ركسم لك رمخلاو ًءارشو ًاعيبو ًابرش رمخلا يطاعت مكح نع - يبنلا اهيأ- نوملسملا كلأسي (۲۹)

 ضوع اهيف يتلا تابلاغملا يهو ةرماقملاب هؤاطعإ وأ للملا ذأ وهو- رامقلا مكح نع كنولأسيو ءآلوكأم وأ ناك ًابورشم

 ةهج نم سانلل عفانم امهيفو «لاومألاو لوقعلاو ءايندلاو نيدلا يف ةريثك دسافمو رارضأ كلذ يف :مه لق «-نيفرطلا نم

 نيب ءاضغبلاو ةوادعلا ناعقويو «ةالصلا نعو هللا ركذ نع ناّدصي ذإ ؛امهعفن نم ربكأ امهمثإو ءاهريغو لاومألا بسك

 :مه لق ,ةقدصو ًاعربت ماومأ نم هنوقفني يذلا رْدَقلا نع كنولأسيو . اهميرحتل ًاديهمت اذه ناكو .لاملا نافلتيو ءسانلا

 ايف اوركفتت يكل ؛ةعيرشلا ماكحأو تايآلا مكل هللا نبي حضاولا نايبلا كلذ لثم لثم .مكتجاح ىلع ديزي يذلا رْدَقلا اوقفنأ

 .ةرخآلاو ايندلا يف مكعفني

 . يبوس

۳٤ 



 وَرَقِبلا روس نالا و

 ىماتيلا نع -يبنلا اهيأ- كنولأسيو )۲١(

 فيك غولبلا نس نود مهو مهؤابآ تام نيذلا

 لق ؟مهلاومأو مهشاعم يف مهعم نوفرصتي

 مهل عفتألا اولعقاف يخ مه مكحالصإ :مه
 شاعملا نوؤش رئاس يف مهوطلاخت نإو «ًايئاد

 ىعري نأ خألا ىلعو .نيدلا يف مكتاوخإ مهف
 2 ا دورك 2 ىماتيلا لاومأل عيضملا ملعي هللاو .هيخأ ةحلصم

 5 ٠ ) E ىكضل هللا ءاش ولو .اهحالصإ ىلع صيرحلا نم
 رف دلا لاو راک ا وعد كيو ا ين زيزع هللا نإ .ةطلاخملا ميرحتب مكيلع نشو 3 مآ ا أ 1 أمطر 7 2 ل حرص مح 1 2

 e 1 .هعيرشتو هريبدتو هقلخ يف ميكح «هکلم

 1 اک اسو تنوملسلاا ااش 1 الو (5؟١5)
 3 209 وو e 6 دي ىتح «ناثو تادباع تاک رش رص ی دوخ لفل نلخ 0 ل 0

 5 2 ا E 1 دا لام كرات ارم اوملعاو .مالسولا شو يطمح وارسل ةكولمم ةأرما نأ

 تحي هللا نإ هلل رع اب نإو «ةك رشم ةأرما نم ريخ «هللاب ةنمؤم «بسح
 ® مكءاسن اوجّوّرُت الو .ةرحلا ةكرشملا مكتبجعأ
 آم ا E ES E ) ٠ دوبل

 E / عم ًانمؤم ًادبع نأ اوملعاو .هلوسرو هللاب اونمؤي
 کیی 2 هَل واَعحجالَ 6 .كرشملا مكبجعأ نإو كرش نم ريح «هرقف
 نوعدي ًءاسنو ًالاجر كرشلاب نوفصتملا كئلوأ

 هللاو «رانلا ىلإ هب يدؤي ام ىلإ مهرشاعي نَم لک
 ىلإ مهم يدؤملا قحلا هنيد ىلإ هدابع وعدي هناحبس

 .اوربتعيف ءاوركذتي يكل ؛سانلل هماكحأو هتايآ نيبيو «هنذإب مهبونذ ةرفغمو ةنجلا

 اهيأ- مهل لق .- ةصوصخ تاقوأ يف ةَّلبج ءاسننلا ماحرأ نم ليسي يذلا مدلا وهو- ضيحلا نع كنولأسيو (0
 «نلستغاو «مدلا عطقنا اذإف «مدلا عطقني ىتح ضيحلا ةدم ءاسنلا عامج اوبنتجاف بري نم رضي رذقتسم ىذأ وه : -يبنلا

 بحيو «ةبوتلاو رافغتسالا نم نيرثكملا هدابع بحي هللا نإ .ربدلا ال لبقلا وهو «مكل هللا هّلحأ يذلا عضوملا يف نهوعماجف
 .راذقألاو شحاوفلا نع نودعتبي نيذلا نيرهطتملا هدابع

 لحم يف نهوعماجف هللا ةئيشمب دال وألا اهنم جرْخَيَف «نهماحرأ يف ةفطنلا نوعضت «مكل عرز عضوم مكؤاسن (
 مكنأ اوملعاو هللا اوفاخو ءهللا رماوأ ةاعارمب ةحلاص ًالامعأ مكسفنأل اومّدَقو «متكش ةيفيك يأب لبقلا وهو طقف عامجلا

 .ةرخآلا يف ءازجلا نسح نم مهُّرسيو مهح رمي اهب -يبنلا اهبأ- نينمؤملا رّشبو .ةمايقلا موي باسحلل هوقالم
 نأب : سانلا نيب حالصإلاو ىوقتلاو محرلا ةلصو ٌريلا نم مكل ًاعنام هللاب مكفلح -نوملسملا اأ - اولعبت الو (114)
 ىلا لامعأ لعفيو ءهفلح نع لدعي نأ فلاحلا ىلع لب هولعفت الأ هللاب متمسقأ مكنأب اوجتحتف ءاهنم ءيش لعف ىلإ اوَعْذُت
 .مكلاوحأ عيمجب ميلع « «مكلاوقأل عيمس هللاو .كلذ داتعي الو هنيمي نع رفكيو
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 يتلا مكناميأ ببسب هللا مكبقاعي ال (75؟5)

 هثدصق اب مكبقاعي نكلو ءدصق ريغب اهنوفلحت

 نمب ميلح «هيلإ بات نمل روفغ هللاو .مكبولق

 .ةبوقعلاب هلجاعي مل ثيح هاصع

 اوعماجي ال نأ هللاب نوفلحي نيذلل )١١( 3 ل

 لبق اوعجر نإف «رهشأ ةعبرأ راظتنا «مهءاسن 0 ا وک ا

 عقو امل روفغ هللا نإف «ةعبرألا رهشألا تاوف 9 سس ا يور

 لا ب 0 فَنِهْدَرَوَح ومد
 .مهم مح ر «مهع وجر بېسب نم مهم ٩ ا هك 25 0

 ءقالطلا ىلع مهمزع اودقع نإو (۲۲۷) 13 يفورعم اينها ىلا

Eهللا نإف «عامجلا كرتو «نيميلا يف مهرارمتساب نار ىلا رخ  
 4 5 5 ل د 7 ر

 م زاجيسو «مهدصاقمب ميلع «مهلاوقأل عيمس الهلل كلج نسايم نورما

 .كلذ عر ر ج و سر

 لع 5 lS ا |ايع نشرت كاتم
3 

 نأ بجي ءضيحلا تاوذ تاقلطملاو (۲۲۸) 0

 راهطأ ةثالث ةدم قالطلا دعب حاكن نود نرظتني 9 2 ع ْتَدَقَأَماَمِهلَع كن ادو دحام ی قي لائف ن

EETندكأتيل ؛ةدعلا ليبس ىلع تاضيح ثالثوأ ١ لوألا  

 جوزت نه زوجي الو .لمحلا نم محرلا عارف نم اأ عم ب لک تا طن ف راز

Iيهتنت ىتح ةدعلا هذه ءانثأ يف رخآ لجر ١ 01 ا اھا . 
 الو

 اا ارت حن اهقلطن فروری

 و

 نم نهماحرأ يف هللا قلخ ام نيفخي نأ نمل لحي 0
 0 3 5 0 هلأ دود 0 يأ ةوذ يق

03 

 تانمؤم تاقلطملا تناك نإ «ضيحلا وأ لمحلا

 : و زأو .رخآلا مويلاو هللاب ًاقح
 كلذ نوكي نأ ىغبنيو . .ةدعلا يف نهتعجارمب

 نهيلع يتلا لثم «جاوزألا ىلع قوقح ء ءاسنللو . .ةدعلا ليوطتب نه ًابيذعت ؛رارضإلا دصقب سيلو «ريخلاو حالصإلا دصقب

 كلمو «تيبلا ىلع ةماوقلاو ءفورعملاب ة ةرشعلاو ءةبحصلا نسح نم ةدئاز ةلزنم ءاسنلا ىلع لاجرللو «فورعملا هجولا ىلع

 .بسانملا هعضوم يف ءيش لك عضي ميكح «ةرهاقلا ةزعلا هل زيزع هللاو .قالطلا

 «فورعملاب ةأرملا كاسمإ وه ةقلط لك دعب هللا مكحف ءىرخألا دعب ةدحاو «ناترم ةعجرلا هب لصحت يذلا قالطلا (۲۲۹)

 لحي الو .ءوسب اهقلطم اهركذي الأو ءاهقوقح ءادأب اهتلماعم نسح عم اهليبس ةيلخت وأ ءاهتعجارم دعب ةرشعلا نسحو

 «ةيجوزلا قوقحلاب اموقي الأ ناجوزلا فاخي نأ الإ .هوحنو رهملا نم نهومتيطعأ اع ًائيش اوذخأت نأ -جاوزألا اهيأ- مكل

 هعفدت |ميف نيجوزلا ىلع جرح الف هللا دودح نيجوزلا ةماقإ مدع ءايلوألا فاخ نإف ءءايلوألا ىلع امهرمأ ناضرْعَي ذئنيحف

 دودح زواجتي نمو ءاهوزواجتت الف «مارحلاو لالحلا نيب ةلصافلا هللا دودح يه ماكحألا كلت . اهقالط لباقم جوزلل ةأرملا

 .هللا باذعل اهضيرعتب مهسفنأ نوملاظلا مه كئلوأف ىلاعت هللا

 نوكيو «هيف اهعماجو ًاحيحص ًاجاوز هريغ الجر تجوزت اذإ الإ هل لت الف «ةثلاثلا ةقلطلا هتجوز لجرلا قّلط نإف ( )۰ ٠١

 ىلع مثإ الف ف ءاهتدع تضقناو اهنع تام وأ رخآلا جوزلا اهقلط نإف «لوألا اهجوزل ةأرملا ليلحت ةينب ال ءةبغر نع جاوزلا

 .نيجوزلل اهعرش يتلا هللا ماكحأ |يقي نأ امهنظ ىلع بلغ نإ .ديدج رهمو «ديدج دقعب اجوزتي نأ لوألا اهجوزو ةأرملا
 .اهب نوعفتتملا مهنأل ؛هدودحو هماكحأ نوملعي موقل اهنيبي ةددحملا هللا ماكحأ كلتو

۳ 



 «نهتدع ءاهتنا نيراقف ءاسنلا متَقّلَط اذإو (171)

 هجولا ىلع نهقوقحب مايقلا مكتينو «نهوعجارف

 يضقنت ىتح نهوكرتاوأ اف رعوًاعرش نسحتسملا
 دصقب نهتعجارم نوكت نأ اورذحاو .نهتدع

 نمو .نهقوقح ىلع ءادتعالا لجأل نم رارضإلا

 الو ءةبوقعلا هقاقحتساب هسفن ملظ دقف كلذ لعفي

 اوركذاو .ًاوه لو ًابعل هّماكحأو هللا تايآ اوذختت

 .ماكحألا ليصفتو مالسإلاب مكيلع هللا ةمعن

 ءةئسلاو نآرقلا نم مكيلع هللا لزنأ ام اوركذاو

 «ةليلجلا معنلا هذه ىلع هناحبس هلاوركشاو

ESHEETSنحكي  
 اکو طوب كر5 فورما ھت ا اص رتا: ا

 را

0 
 د

 اتمی 1

 ا درو ا اود ال5 ةسن ا

EES2  
 ےہ دوم ی روک

 ع ءىتلحبمل و
 59 ويف

 اغا راول 15 55

 00 اا
 e ئال. رکا

 اوفاخف ءةفلاخملا نم مكفوخيو ءاذهب هللا مكرّكذُي

 ال ءيش لكب ميلع هللا نأ اوملعاو ؛هوبقارو هللا

 .قحتسي اهب ًالك يزاجيسو «ءيش هيلع ىفخي
 تهتناو ثالثلا نود مكءاسن مقلط اذإو ۳

 هر لع ا رص م

 هقدر داوم تو ةع اراب نادار ا ناوک

 EEE رك
 نيكل ترا 1 وماهو

 نإ نارام حرا امين ضاَرَتْرعا 0 اهيأ- اوقيضت الف «نه ةعجارم ريغ نم نبتدع
 غا مھ و ىلإ ةدوعلا نم نهعنمب تاقلطملا ىلع -ءايلوألا

 © و ام ا اوم كلود مميش كما )ل ثدحو «كلذ ندرأ اذإ ديدج دقعب نهجاوزأ
 )| ناك نم هب ظعوي كلذ .ًافرعو ًاعرش يضارتلا

 َكِرَتَّنإ .رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا قداص مكنم
 هيف ام ملعي هللاو .مكل ًاباوثو ةعفنم مظعأو «مكضارعأل ةراهطو ءامن رثكأ مهخ ءاجوز حاكن نم جاوزألا نيكمتو لضعلا

 .كلذ نوملعت ال متنأو مكحالص

 اولفكي نأ ءابآلا ىلع بجيو ءةعاضرلا مامتإ دارأ نمل نيتلماك نيتتس ةدم نهدالوأ عاضرإ تادلاولا ىلبعو 2

 ءاهتقاط ردق الإ ًاسفن فلكي ال هللا نأل ؛ًافرعو ًاعرش نسحتسملا هجولا ىلع «نهتوسكو نهماعط تاقلطملا تاعضرملل
 دلاولا ىلع بجي ام لثم دلاولا توم دنع ثراولا ىلع بجيو ءامهنيب ةراضملل ةليسو دولوملا اولعجي نأ نيدلاولل لحيالو

 ا ا ا ل ا ب ا رو حاس

 جرح الف هتدلاو ريغ ىرخأ ةعضرم نم دولوملا عاضرإ ىلع نادلاولا قفتا نإو . ديرما ملعب هج اذ ىلإ "ام نرد
 نأ اوملعاو «مكلاوحأ عيمج يف هللا اوفاخو . سانلا هفراعتي اب اهرجأ ةعضرملل مَّلسو ءاهقح مألل دلاولا مس اذإ « ءامهيلع

 .كلذ ىلع مكيزاجيسو ءريصب نولمعت اهب هللا

۳۷ 



 ٍةَرَعَبلا روس الارجل

 ےس یا سرا ےن

 دام نوفوتي لا

 ا a ك ا رَ هش ةر
 وو ب بو 00

 رم نانا
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 نوكرتيو «مکنم نوتومي نيذلاو (7375)

 نهسفنأب راظتنالا نهيلع بجي «مهدعب تاجوز

 نم نجرخي ال ماي ةرشعو رهشأ ةعبرأ ةدم

 اذإف .نجوزنتي الو َنِّيرتي الو «ةيجوزلا لزنم
 ءايلوأ اي مكيلع مثإ الف ةروكذملا ةدملا تهتتا

 «جورخلا نم نهسفنأ يف نلعفي اميف ءاسنلا
E کک f هللاو .اعرش ررقملا هجولا ىلع جاوزلاو «نيزتلاو ا لو 

 ءاهنطابو اهرهاظ مكلامعأب ريبخ یلاعتو هناحبس اكسيل ةف

  9م ایز ا ب ناوم
  202ایف -لاجرلا اهيأ - مكيلع مٹإ الو (715) و

0 
E 2 عا ©( 

 1 ةَضيِرَنهلْأوُصِرْقَيْوأَْهوُسَسَص

 0 ER ملا لو امی

 ر تص کک 37 ص

 وتلا ءاسنلاب جاوزلا بلط نم هب نوح
 ءانثأ يف ًانئاب ًاقالط تاقلطملا وأ «نهجاوزأ ٌنهنع

 يف هوترمضأ عيف ًاضيأ مكيلع بنذ الو «نهتدع
 .نهتدع ءاهتنا دعب نهب جاوزلا ةين نم مكسفنأ

 نلو «تاّدتعملا ءاسنلا نوركذتس مكنأ هللا ملع

 كلذل ؛مكفعضل «نهنع توكسلا ىلع اوربصت

 يف ًاراضإوأ ًاحيملت نهوركذت نأ مكل حابأ

 حاكنلا ىلع نهودعاوت نأ اورذحاو «سفنلا

 ءانثأ يف جاوزلا ىلع قافتالا وأ ىنزلاب ارس
 يضقنت ىتح ةدعلا نامز يف حاكنلا دقع ىلع اومزعت الو ؛جاوزألا اهيف بغرب اهلثم نأ هنم مّهْفُي ًالوق اولوقت نأ الإ «ةدعلا

 لجعي ال هدابع ىلع ميلح «هبونذ نم بات نمل روفغ هللا نأ اوملعاو «هوفاخف مكسفنأ يف ام ملعي هللا نأ اوملعاو .ابهتدم

 .ةبوقعلاب مهيلع
 «نهلًارهم اوددحت وأ «نهوعماجت نأ لبقو «نهيلع دقعلا دعب ءاسنلا متقلط نإ -جاوزألا اهيأ - مكيلع مثإ ال ١

 لجرلا لاح بسحب بجت ةعتملا هذهو .داقحألل ةلازإو «قالطلا ةشحول ًاعفدو «نهلًاربج هب نعفتني ءيشب نهوعّتمو

 نيذلا ىلع تباث قح وهو ءًاعرش فورعملا هجولا ىلع ًاعاتم «هكلمي ام رْدَق ريقفلا لعو «هقزر ةَعَس رْذَق ينغلا ىلع :قّلطملا

 .هللا ةعاطب مهسفنأ ىلإو تاقلطملا ىلإ نونسحي

 نأ مكيلع بجيف «نه ددحم رهمب مكسفنأ متمزلأ مكنكلو ,نهوعماجت ملو «نهيلع دقعلا دعب ءاسنلا متَقَّلط نإو ۷

 كرتي نأب جوزلا حمسي وأ «نهل قحتسملا رهملا فصن نكرتيف «تاقلطملا حماس نأ الإ هيلع قفتملا رهملا فصن نهوطعت

 ناسحإلاو لضفلا -سانلا اهيأ- اوسنت الو «هتعاطو هللا ةيشخ ىلإ برقأ ءاسنلاو لاجرلا اأ مكحاستو «هلك رهملا ةقلطملل

 مكُنحيو «فورعملا يف مكبُغرُي ءريصب نولمعت اهب هللا نإ .قوقحلا يف حماستلاو «مكيلع بجاوب سيل ام ءاطعإ وهو ؛مكنيب
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 تاولصلا ىلع -نوملسملا اهيأ- اوظفاح (78)

 اهتاقوأ يف اهئادأ ىلع ةموادملاب ةضورفملا سمخلا

 ىلع اوظفاحو ءامتابجاوو اهناكرأو اهطورشب
 ءرصعلا ةالص يهو اهنيب ةطسوتملا ةالصلا

 و ل اوچ 2 نيعشاخ هلل نيعيطم مكتالص يف اوموقو
51 

 نرخ لولا امت هجا س ١ کک
 e e نإ ةالصاولصف مكل ودع نم متفخ نإف(

 تويا نانا نمی € اا ) ةفيه يأ ىلع «نيبكار وأ ءنيشام فوخلا

 «ةلبقلا ةهج ريغ ىلإ وأ «ءاميإلاب ولو اهنوعيطتست
 تويت يلو ہلا ل اوركذاو «نمألا ةالص اولصف مكفوخ لازاذإف

 روق ڪامل ويب ةيلصألا اهتئيه نع اهوصقنت الو ءاهيف هللا
 0 تادابعلا رومأ نم مكمّْلع ام ىلع هل اوركشاو
 .هب ملع ىلع اونوكت ملام ماكحألاو

e 

 )٠( ا و نوكرتيو نوتومي نيذلا جاوزألاو .
 نعَتَمُي نأ نه ًةيصو مهيلعف «مهدعب تاجوز

 لزنم يف ىنكسلاب «ةافولا موي نم ةمات ةنس
 ؛ةنسلا ةدم نه ةثرولا جارخإ ريغ نم جوزلا

 ر م تجرح نإف .قوتملاب اربو «ةجوزلا رطاخل اربج
 ا 0 ل مثإ الف ةنسلا ءاضقنا لبق نهرايتخاب تاجوزلا 500000

 م2 وود

 و
 ىلع جرح الو «كلذ يف -ةثرولا اهيأ- مكيلع

 , .ةحابم رومأ نم نهسفنأ يف نلعف |يف تاجوزلا

 شر یار وردود منو لاو 9 :ىلاعت هلوقب ةخوسنم ةيآلا هذهو .هيبنو هرمأ يف ميكح « .هكلم يف زيزع هللاو

 .4 ردها ةأر هناي
 يف هنوقتيو هللا نوفاخي نيذلا ىلع ًاقح ًاعرش نسحتسملا فورعملا هجولا ىلع ةقفنو ةوسك نم حاتم تاقلطمللو (141)

 .هيهنو هرمأ

 مكشاعم يف هيلإ نوجاتحت ام لك يف هماكحأو هتايآ مكل هللا نيب ,ءاسنلاو دالوألا ماكحأ يف حضاولا نايبلا كلذ لثم 4

 .اهب اولمعتو اهولقعت يكل ؛مكداعمو

 وأ نوعاطلا نم توملا ةيشخ ؛ةريثك فولأ مهو «مهزانمو مهضرأ نم اوُرف نيذلا ةصق -لوسرلا اهيأ - ملعت ملأ(
 اوفوتسيل ؛ةدم دعب ىلاعت هللا مهايحأ مث هللا ردق نم مهرارف ىلع ةبوقع ةدحاو ةعفد اوتأمف ءاوتوم :هللا مه لاقف «لانقلا

 هللا لضف نو ركشي ال سانلا رثكأ نكلو «ةريثكلا همعنب سانلا ىلع ميظع لضف وذل هللا نإ ؟اوبوتيو اوظعتيلو «مهلاجآ

 ا ا

 نسحو باوثلا نم ىصحت ال ةريثك ًافاعضأ هل هفعاضيف ءرجألل ًاباستحا ًانسح ًاقافنإ هللا ليبس يف قفني يذلا اذ نم (۲)

 هعسويو «قزرلا يف هدابع نم ءاشي نم ىلع َقّيضُي «قازرلا وه هنإف ؛اولابت الو اوقفنأف ءطسبيو ضبقي هللاو ؟ءازجلا

 .مكلاعأ ىلع مكيزاجيف «توملا دعب نوعجرت هدحو هيلإو «كلذ يف ةغلابلا ةمكحلا هل ؛نيرخآ
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 فارشألا ةصق -لوسرلا اهيأ- ملعت ملأ(

 ؟ىسوم نامز دعب نم ليئارسإ ينب نم ءاهجولاو
 نوعمتجي اكلم مهيلع يلوي نأ مهيبن نماوبلط نيح
 لاق .هللا ليبس يف مهءادعأ نولتاقيو «هتدابق تحت

 مكيلع ضرُف ْنِإ هعقوتأ امك رمألا له :مهيبن مهل
 عقوتأ ينإف ؟نولتاقت ال مكنأ هللا ليبس يف لاتقلا

 نيركنتسم اولاق ؛لاتقلا نم مكرارفو مکنبج

 ليبس يف لاتقلا نع انعئمي علام يأو : :مهيبن عقوت

 نع اندعبأو ءانرايد نم انودع اًنَجَّرْخَأ دقو هللا

 مهيلع هللا ضرف الف ؟رسألاو لعقلاب اندالوأ

 نع اوّرفو اونْبَج مهل هنّيَع يذلا كِلَلا عم لاتقلا

 ميلع هللاو .هللا لضفب اوتبث مهنم ًاليلق الإ «لاتقلا

 .مهدوهع نيئكانلا نيملاظلاب

 مكيلإ لسرأ دق هللا نإ :مهيبن مهل لاقو )۲٤۷(

 لاتقل مكدوقي «مكبلطل ةباجإ ًاكِلَم تولاط
 :ليئارسإ ينب ءاربك لاق .متبلط امك مكودع

 قحتسي ال وهو ءانيلع اكلم تولاط نوكي فيك
 تيب نم الو «كولملا طبس نم سيل هنأل ؟كلذ

 يف اهب نيعتسي لاومألا يف ةرثك طْعُي لو «ةوبنلا
 طبس نم انثأل ؛هنم كلملاب قحأ نحنف «هكلم

 هللا نإ :مهيبن مهل لاق .ةوبنلا تيب نمو كولملا

 يطعي كلملا كلام هللاو .ودعلا دهاجيل مسجلا ين ةوقو ملعلا يف َةَعَس هدازو «هدابع رومأب ملعأ هناحبس وهو مكيلع هراتخا

 .ءيش هيلع ىفخي ال ,رومألا قئاقحب ميلع ءاطعلاو لضفلا عس او هللاو «هدابع نم ءاشي نم هكلم

 هيف -مهنم هوعزتنا دق مهؤادعأ ناكو- ةاروتلا هيف يذلا قودنصلا مكيتأي نأ هكلم ةمالع نإ : مهيبنمهللاقو (؟11)

 تاتو اصعلا لشم وراه لآو ىسوم لآ اهكرت ءايشأ ضعب نم ةيقب هيفو ءنيصلخملا بولق تبثت مكبر نم ةنينأمط

 هللاب نيقدصم متنك نإ هللا رمأب مكيلع ًاكلم تولاط رايتخا ىلع مكل ناهرب مظعأل كلذ يف نإ .ةكئالملا هلمحت حاولألا

 .هلسرو



 تالار جلاب تولا صامل ةقلاعلا لاتقل هدونجب تولاط جرخ ملف( 0)

 مكمامأ رهنب ربصلا ىلع مكنحتم هللا نإ :مهل لاق

 برش نمف «قفانملا نم نمؤملا زّيمتيل ؛هنوربعت
 رشف و 0 ورع حلصي الو ءينم سيلف رهنلا ءام نم مكنم ُهَنمْاورَم هویت ی 9

 انماء تيا هوا الق نق هنأل ؛ينم هنإف ءاملا قذي مل نمو «يعم داهجلل

 RENE 8 ب نه
 ورت تايم اال صخرت نَّم الإ .داهجلل حلاصو يرمأل عيطم

 ةن هال روع : الف .هيلع مول الف هديب ةدحاو ةفّرغ فرتغاو

 ل عر . 7 1 يف اوطرفأو «ءاملا ىلع اوبكلا رهنلا ىلإ اولصو

 ا ا ٠ رال لعاوربص مهتم ًاليلق ًاددع الإ ءهنم برشلا
 0 ايبا 0 ا ذئايحو ديلا ةفّرْعباوفتكاو ءرحلاو شطعلا
 ةلقلاو وه رهنلا تولاط ربع الو .ةاصعلا فّلخت

 ف 7 2 -ًالجر رشع ةعضبو ةثامثالث مهو- هعم ةنمؤملا

 ےک 5 کافور يأ معو مهودع ةرثك اوأرو ىدعلا ةاقالل
 ےس 1 | هدونجو تولاجب مويلا انل ةردق ال :اولاق

 8 للا ءاقلب نونقوي نيذلا باجأف ءادشألا

 نم مك :نيلئاق هتردقو هللاب مهاوخإ نورك

 ا ر هرمأو هللا نذإب تبلغ «ةرباص ةنمؤم ةليلق ةعامج

 IEEE (6)) نيرباصلا عم هللاو .ةيغاب ةرفاك ةريثك ةعامج
 ١ .هتبوثم نسحو «هرصنو هقيفوتب

 اوأرو .هدونجو تولاجل اورهظاملو )٠١(

 اهلعجاو ءانمادقأ تّيثو ًايظع ًاربص انبولق ىلع لزنأ انبر :نيلئاق ةعارضلاو ءاعدلاب هللا ىلإ اوعزف «نيعلا يأر رطخلا

 .نيرفاكلا موقلا ىلع كدييأتو كنوعب انرصناو «برحلا لوه نم رفت ال ءودعلا لاتق يف ةخسار
 كلملا كلذ دعب دواد لجو زع هللا ىطعأو «ةربابجلا ئاق ٌتولاج -مالسلا هيلع - ٌدواد لتقو «هللا نذإب مهومزهف (0)

 -هب ناهيإلاو هل ةعاطلا لهأ مهو- سانلا ضعبي هللا عفدي نأ الولو . مولعلا نم ءاشي ام همّلَعو ؛ليئارسإ ينب يف ةوبنلاو

 لضف وذ هللا نكلو «يصاعم ا لهأو «نايغطلا نكتو «رفكلا ةبلغب ضرألا تدسفل ءهب كرشلاو هلل ةيصعملا لهأ مهو ءًاضعب

 .ًاعيمج نيقولخملا ىلع
 .نيقداصلا نيلسرملا نل كنإو ءقدصلاب -يبنلا اهيأ- كيلع اهّصقن ءهنيهاربو هللا ججح كلت (15؟)
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 مهضعب هللا لصف ماركلا لسرلا ءالؤه ()

 مهنمف :مهيلع هب هللا نم ام بسحب «ضعب ىلع
 ةالصلا ( هيلع دمحمو ىسومك هللا هملك نَم

 زع هلل مالكلا ةفص تابثإ اذه يفو ؛مالسلاو

 نم مهنمو «هلالجب قئاللا هجولا ىلع لجو

 هللا لص دمحمك ًةيلاع تاجرد هللا هعفر

 هب ةوبنلا متو هتلاسر مومعب «ملسو هيلع

 .كلذ ريغو «ممألا عيمج ىلع هتمأ ليضفتو

 مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع ىلاعت هللا ىتآو

 دلو نم ءاربإك «تارهابلا تازجعملا تانيبلا

 هللا نذإب صرب هب نّمو «ىلاعت هللا نذإب ىمعأ

 هيلع ليريجب هديأو «هللا نذإب ىتوملا هئايحإكو

 نم اوؤاج نيذلا لتسقي الأ هللا ءاش ولو .مالسلا
 ام تانيبلا مهتءاج ام دعب نم لسرلا ءالؤه دعب

 نم مهنمف :مهنيب فالتخالا عقو نكلو ءاولتتقا

 ولو .هرفك ىلع رصأ نم مهنمو «هناهيإ ىلع تبث
 بجوملا ,مهنيب فالتخالا عقو ام دعب هللا ءاش

 ءاشي نَّم قفوي هللا نكلو ءاولتتقا ام «لاتتقالل

 هيصعيف ءاشي نم لذخيو «هب نايإلاو هتعاطل

 .راتخيو ءاشي ام لعفي وهف «هب رفكيو

 موي ءيج لبق هللا مكاطعأ ام اوقٌّدصتو ؛ةضورفملا ةاكزلا اوجرخأ هيدبب متلمعو هلوسر مدقَّدصو هللاب متنمآ نم اي (704)

 كلمي عفاش الو «مكذقنُت قيدص ةقادص الو «هللا باذع نم مكسفنأ هب نودتفت لام الو «حبر نوكيف عيب ال نيح «ةمايقلا

 .هللا دودح نوزواجتملا نوم اظلا مه نورفاكلاو .مكنع باذعلا فيفخت

 مئاقلا ؛هلالجب قيلي امك ةلماكلا ةايحلا يناعم عيمج هل يذلا حلا ءوه الإ ةيدوبعلاو ةيهولألا قحتسي ال يذلا هللا )٠١٠١(

 نأ دحأ رساجتي الو «هل كلم ضرألا يف امو تاومسلا يفام لك ؛مونالو «ساعن :يأ ةت هذخأت ال «ءيش لك ىلع

 رومألا نم قئالخملا يديأ نيب ام ملعي « اهلبقتسمو اهرضاحو اهيضام تانئاكلا عيمجب هملع طبع «هنذإب الإ هدنع عفشي

 عسو . .هيلع هعلطأو هللا هملعأ (ب الإ هملع نم ءيش ىلع قلخلا نم دحأ ُحلَّطَي الو «ةيضاملا رومألا نم مهفلخ امو «ةلبقتسملا

 هلقثي الو هناحبس هللا الإ هتيفيك ملعي الو -هلالج لج- برلا يمدق عضوم وه :يسركلاو «ضرألاو تاومسلا هيسرك

 مظعأ ةيآلا هذهو .ءايربكلاو ةمظعلا تافص عيمجل عماجلا «هتاقولخ عيمج ىلع هتافصو هتاذب يلعلا وهو ءامهظفح هناحبس

 .(ىسركلا ةيآ) :ىمستو «نآرقلا يف ةيآ

 قحلا اهب حضتي ةنيب لئالدلاف «ةيزجلا مهنم لبقث نم هيلع هاركإلا ىلإ جاتجب ال هتابآ حاضتاو نيدلا اذه لامكل (؟53)
 «ىلثملا ةقيرطلا ىلع ماقتساو تبث دقف «هللاب نمؤيو هللا نود نم دبع ام لكب رفكي نَمَف .لالضلا نم ىدهلاو «لطابلا نم

 .كلذ ىلع مهيزاجيسو «مهلاعفأو مهتاينب ميلع «هدابع لاوقأل عيمس هللاو .هل عاطقنا ال ببس ىوقأب نيدلا نم كسمتساو
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 هقيفوتو هرصنب نينمؤملا ىلوتي هللا ۷)

 رون ىلإ رفكلا تاملظ نم مهجرخي «هظفحو

 مهؤايلوأو مهراصنأ اورفك نيذلاو .ناهيإلا

 «هللا نود نم مهنودبعي نيذلا ناثوألاو دادنألا

 ءرفكلا تاملظ ىلإ ناميإلا رون نم مهنوجرخت
 اهيف مه ءامل نومزالملا رانلا باحصأ كئاوأ

 .اهنم نوجرخي ال ًاّيدبأ ءاقب نوقاب
 نم بجعأ -لوسرلا اهيأ- تيأر له (154)
 يف مالسلا هيلع ميهاربإ لداج يذلا اذه لاح

 كلا هاطعأ هللا نأل ؛هتيبوبرو ىلاعت هللا ديحوت

 هيلع لاقف ؟كّير نَم :ٌميهاربإ لأسو رّبجتف

 اهيو ءايحتف قئالخلا يبحي يذلا يبر :مالسلا

 .ةتامإلاو ءايحإلاب درفتملا وهف «تومتف ةايحلا

 لق تدرأ نَم لتقأ يأ «تيمأو ييحأ انأ :لاق

 :ميهاربإ هل لاقف «هءاقبتسا تدرأ نَّم يقبتسأو

 «قرشملا نم سمشلاب يتأي هدبعأ يذلا هللا نإ

 اهلعجت نأب ةيهإلا َّنّسلا هذه رييخت عيطتست لهف

 تعطقناو رفاكلا اذه رّيحتف ؟برغملا نم يأت

 ٌكاَعلا عملا

 .باوصلاو قحلا ىلإ هللا مهيدهم ال نيملاظلا نأش هنأش «هتجح

 يبحي فيك :لاقف ءاهشورع ىلع ترخو ءاهرود تمَّدهت دق ةيرق ىلع ّرم يذلا َلْثِم -لوسرلا اهيأ - تيأر له وأ (159)
 تيقب :لاق ؟ًاتيم تشيل يذلا نامزلا رْدَق مك :هل لاقو «هحور هيلإ در مث «ماع ةئام هللا هتامأف ؟اهتوم دعب ةيرقلا هذه هلا

 ةدملا هذه رّبغتلا نم هللا (هظفح فيكو «هبارشو هماعط ىلإ رظني نأ هرمأو «ماع ةئام ًاتيم يقب هنأب هربخأف «موي ضعب وأ ًاموي

 ةلالد :يأ «سانلل ةيآ كلعجنلو :هل لاقو «ةقرفتم ًاماظع ناك نأ دعب هللا هايحأ فيك هرامح ىلإ رظني نأ هرمأو «ةليوطلا

 اهضعب لصيو «ضعب ىلع اهضعب هللا عفري فيك ماظعلا ىلإ رظني نأ هرمأو «توملا دعب ثعبلا ىلع هللا ةردق ىلع ةرهاظ
 ءيش لك ىلع هنأو «هللا ةمظعب فرتعا ًانايِع كلذ هل حضتا |ملف «ةايحلا اهيف ديعي مث ءال ماشتلالا دعب اهوسكي مث ءضعبب

 .سانلل ةيآ راصو «ريدق
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 ميهاربإ بلط -لوسرلا اهيأ- ركذاو (۲۹۰)

 َوَأ :هل هللا لاقف «ثعبلا ةيفيك هيري نأ هبر نم

 دادزأل كلذ بلطأ نكلو لب :لاق ؟نمؤتمل

 ريطلا نم ةعبرأ ذخف :لاق «ينيقي ىلع ًانيقي ا 0 7

 لعجا مث «نهعطقو نهحبذاو كيلإ نهممضاف

 كنيتأي نهان مث ءًاءزج نهنم لبج لك ىلع
 اذإف مالسلا هيلع ميهاربإ ىدانف .تاعرسم

 .ةعرسم يأت اهم اذإو «هعضوم ىلإ دوعي ءزج لك
 يف ميكح «ءيش هبلغي ال زيزع هللا نأ ملعاو

 .هردقو هعرشو هلاعفأو هلاوقأ !ٍ ا

 قافنإلا نونمؤملا هب عفتني ام مظعأ نم مو(

 نوقفني نيذلا نينمؤملا ُلّفَمو .هللا ليبس يف ماء نیز اع وید اھم

 ضرأ يف ْثعِرُز ةبح لثمك هللا ليبس يف مهاومأ آرام قي گىل
eعبس اهنم بعشت ًاقاس تج رخأ دق اهب اذإف «ةبيط )ا 573 مقرن  

 تام لنس لك يف ةلبنسةدحاو لكل ءبعش 1[ ا رکو :
 بسحب ؛ءاشي نمل رجألا فعاضي هللاو .ةبح

 صالخإلاو ناميإلا نم قفنملا بلقب موقيام
 ميلع هناحبس وهو «عساو هللا اضفو .ماتلا

 .هدابع تاين ىلع علطم «هقحتسي نمب

 ىذأ الو هوّطعأ نم ىلع نم تاريخا نم اوقفنأ ام نوعبتي ال مث «ريخلا عاونأو داهجلا يف مهلاومأ نوجرخي نيذلا (7)

 مهالو «ةرخآلا رمأ نم هنولبقتسي ايف مهيلع فوخ الو «مهبر دنع ميظعلا مهب اوث مه هيلع لضفتلاب هرعشي لع وأ لوقب

 .ايندلا هذه يف مهتاف ءيش ىلع نونرحي

 .ةءاسإو ىذأ قدصتملا نم اهعبتي ةقدص نم ريح «لاؤسلا يف حاحلإ نم هنم ردب مع وفعو «لئاسلا هب دري بيط مالك
 . .ةبوقعلاب مهلجاعي ال ميلح ىدابعلا تاقدص نع ينغ هللاو
 هاريل هلام جرخي يذلاب هيبش اذهف «ىذألاو ّنملاب هب نوقدصتت ام باوثاوُبِهْدت ال رخآلا مويلاو هللاب متنمآ نم اي (515)

 رطم هيلع لطه بارت هيلع سلمأ رجح لَم كلذ لَم ءرخآلا مويلاب نقوي الو هللاب نمؤي ال وهو «هيلعاونتيف :سانلا
 نم ًائيش نودجي الو هلا دنع مهلامعأ ٌلحمضت نوؤارملا ءالؤه كلذكف «هيلع ءيش ال سلمأ هكرتف «بارتلا هنع حازأف ريزغ

 .اهريغو مهتاقفن يف قحلا ةباصإل نيرفاكلا قفوي ال هللاو .هوقفنأ ام ىلع باوثلا



 اضرل ًابلط مهلاومأ نوقفني نيذلا لثمو )۲٠٠(

 ناتسب لثمك ؛هدعو قدصب ًاخسار ًاداقتعاو هللا

 راطمأ هيلع تلطه ةبيط ةيلاع ضرأب ميظع

 ا ا هيلع طقبست ل نإ و «هتارمث تيفعاضتف «ةريزغ
 0 7 ١ ةرمثلا يطعيل رطملا ذاذر هيفكيف ف ةريزغلا راطمألا

 00 را ا ر دنع لبق نيصلخملا تاقفن كلذكو ءةفعاضلا

 هّيِرددُدِلَو 5 5 ملَّطُملا هللاف «ترّثك مأ ْتَّلَق .فعاضُتو هللا

 كرك کرامات ويرا صغ ابا صاف مع ا ١ بيني «نطاوبلاو رهاوظلاب ريصبلا «رئارسلا ىلع
 .هصالخإ بسحب الك

 ناتسب هل نوكي نأ مكنم دحاولا بغريأ 7۲

 هراجشأ تحت نم يرجت «بانعألاو ليخنلا هيف

 «تارمثلا ناولأ لك نم هيف هلو «ةبذعلا هايملا

 لثم سرغي نأ عيطتسي الو ءرّبِكلا غلب دقو

 ىلإ ةجاح يف راغص دالوأ هلو ءسرغلا اذه

 7 E و إً ق | EGE ١ رواجا 6

 1 لاح اذكهو ؟هتقرحأف ةقرح ران اهيف .ةديدش

 ةمايقلا موي نوتأي «مهتاقفن يف نيصلخملا ريغ

 ام مكل هللا نّيبي نايبلا اذه لثمب .مهل ةةسحالو

 هلل مكتاقفن اوصلختق ءاولمأتت يك ؛مكعفني

 اودصقت الو «ضرألا نم مكل انجرخأ امو هومتبسك يذلا بيطلا لالحلا نم اوقفنأ يلسر متعبتاو يب متنمآ نماي 0

 ال ام هلل نوضرت فيكف .صقنو ةءادر نم هيف اع متيضاغت اذإ الإ هوذخأت مل ءومتيطعأ ولو ؛ءارقفلا هوطعتل هنم ءيدرلا
 .لاح لك يف دومحم «ءانثلل قحتسم «مکتاقدص نع ينغ مكقزر يذلا هللا نأ اوملعاو ؟مكسفنأل هنوضرت

 يصاعملاب مكرمأيو ءلخبلاب مكيرغيو ءرقفلا مكفوخي يذلا ناطيشلا نم ةقدصلل ءيدرلا رايتخاو لخبلا اذه ()

 ميلع «لضفلا عساو هللاو .ًاعساو ًاقزرو مكبونذل ًانارفغ مكقافنإ ىلع مكدعي ىلاعتو هناحبس هللاو «ىلاعت هللا ةفلاختو

 .لامعألاو تاّينلاب

 ركذتي امو .ًاريثك ًاريخ هاطعأ دقف كلذب هيلع هللا معنأ نّمو «هدابع نم ءاشي نَم لعفلاو لوقلا يف ةباصإلا هللا يتؤي (0

 .هتيادهو هللا رونب ةرينتسملا لوقعلا باحصأ الإ هب عفتنيو اذه
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 ريثك وأ ليلق هريغ وأ لام نم متيطعأ امو (۲۷۰)

 ىلع متبجوأ وأ «هللا تاضرم ءاغتبا هب نوقدصتت

 «هملعي هللا نإف «هريغ وأ لام نم ًائيش مكسفنأ

 ىلع مكبيثي فوسو «مكتابن ىلع عِلَطُملا وهو
 نوملاظلاو «ملاظ وهف هللا قح عنم نّمو .كلذ

 .هللا باذع نم مهنوعنمي راصنأ مهل سيل

 ام َمُعِنَف هلل هب نوقدصتت اماورهظت نإ (۲۷۱)

 ءارقفلا اهوطعتو ءاهب اوّرست نإو «هب متقدصت

 يفو «ءايرلا نع دعبأ هنأل ؛مكل لضفأ اذهف

 هللاو .مكبونذل وحم -صالخإلا عم- ةقدصلا

 نم ءيش هيلع ىفخي ال ,رومألا قئاقد ملعي يذلا

 .هلمعب الك يزاجيسو «مكلاوحأ

 نع ًالوؤسم -لوسرلا اهيأ- تسل (۲۷۳)

 حرشي هللا نكلو «ةيادهلل نيرفاكلا قيفوت

 اولذبت امو .هل مهقفويو «هنيدل ءاشي نَمرودص و ارال ل

 ال نونمؤملاو هللا نم هّعْفَت 8 دعي لام : 5 س اودع ال داع ل ےس

 ۰ رور دهاليز ذم
 لام نم اوقفنت امو .هللا ةاضرمل ًابلط الإ نوقفني چ

 اا ور 2
 د 1ك و ك 710

 و

 نم ًائيش اوصف الو «هباوث اوُقوُت -هلل نيصلخت-
 .هناحبس هب قيلي ام ىلع ىلاعت هلل هجولا ةفص تابثإ ةبآلا ينو .كلذ

 مهنظي «هللا ليبس يف داهجلاب مهاغتشال قزرلل ًابلط ؛رفسلا نوعيطتسي ال نيذلا نيملسملا ءارقفل مكتاقدص اولعجا (؟107)

 سانلا نولأسي ال «مهيف ةجاحلا راثآو مهتامالعب مهفرعت «لاؤسلا نع مهففعتل ؛ةقدصلا ىلإ نيجاتحم ريغ مهفرعي ال نم

 يزجيسو «هنم ءيش هللا ىلع ىفخي الف هللا ليبس يف لام نم اوقفنت امو .لاؤسلا يف اوُحِلُي م ًارارطضا اولأس نإو ةّيلُكلاِب

 .ةمايقلا موي هّمتأو ءازجلا رفوأ هيلع

 ايف مهيلع فوخ الو مير دنع مهرجأ مهلف ؛نينلعمو نيٌرسم ًاراهنو ًاليل هلل ةاضرم مههلاومأ نوجرُخُي نيذلا (7174)
 مالسإلا جاهنم وه ميكحلا يهلإلا عيرشتلا كلذ .ايندلا ظوظح نم مهتافام ىلع نونزحي مه الو «ةرخآلا رمأ نم هنولبقتسي

 ءاغتبا ؛ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا قيقحتو «ءاينغألا لام ريهطتو «ةزعو ةمارك يف ءارقفلا ةجاح دس نم هيف امل قافنإلا يف

 .هاركإ وأ رهق نود هللا هجو
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 ا ةروس كلثلا رجلا

 ةدايزلا وهو- ابرلاب نولماعتي نيذلا 7)
 نم ةرخآلا يف نوموقي ال -لاملا سأر ىلع

 نم ناطيشلا هطبختي يذلا موقي (ىك الإ مهروبق
 ءابرلا لثم عيبلا نإ :اولاق مهنأل كلذ ؛نونجلا

 | رر م كم سمار رج 3

 ل ذاق هير نم هَل «لاملا ةدايز ىلإ يدؤيو «لالح امهنم دلك نأ يف
 0١  ؛ابرلا مّرحو عيبلا لحأ هنأ نيبو هللا مهيذكأف

 نمف .كالهو عايضو لالغتسا نم ابرلا يفاملو

 لبق ىضم ام هلف «عدتراف ابرلا نع هللا يبن هغلب

 مل هللا ىلإ هرمأو هيف هيلع مثإ ال ميرحتلا هخلبي نأ
 اا تھ ت کرا 6  هللاف هتبوت ىلع ٌرمتسا نإف «هنامز نم لبقتسي اهيف

 2 05رکن أك وَ |. عت الا لإ داع نمو نيس رجا غیا

 در ل «ةبوقعلا بجوتسا دقف «هنع هللا يه د هغولب دعب

 5 كك 3 :هناحيس لاق اذمل ةجحلا هيلع اقو

 2 7 0 لا ووا . ( تدیخا هيض خراب بح كيا » 4 5 الَوَنوُمِيظَتاَلَ كلم 5 1 ON ا

 لالا وزب رر TT هللا بهذي (۲۷۲

 0 نإ 6 تاقدصلا يّمنُيو «هب عفتني الف هلام ةكرب

 «نيقدصتملل رجألا فعاضيو ءاهرثكيو

 ّرصُم لك بحي ال هللاو . مهلاومأ يف مف كراسيو

 مثإلا يف دمتم ءابرلا لكأ لجتسُم «هرفك ىلع

 .هللا يصاعمو مارحلاو

 مه مهلاومأ ةاكز اوجرخأو «هلوسرو هللا رمأ اك ةالصلا اوّدأو «ةبيطلا لامعألا اولمعو ؛هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا نإ (۲۷۷)

 .مهايند ظوظح نم مهتاف ام ىلع نزح الو «مهترخآ يف فوخ مهقحلي الو «مهقزارو مهبر دنع مهب صاخ ميظع باوث

 تناك يتلا مكلاومأ سوؤر ىلع ةدايز نم مكل يقب ام بلط اوكرتاو «هللا اوفاخ هلوسر متعبتاو هللاب متنمآ نمای(

 .ًالمعو ًالوق مكناهيإ نيققحم متنك نإ ءابرلا ميرحت لبق مكل
 ابرلا َلُكَأ متكرتو مكبر ىلإ متعجر نإو «هلوسرو هللا نم برحب اونقيتساف هنع هللا مكامن اًمع اوعدترت مل ناف (779)

 ام صقنب دحأ مكملظي الو «مكلاومأ سوؤر ىلع داز ام ذخأب ًادحأ نوملظَت ال «ةدايز نود نويد نم مكلام دنا مكلف

 . متضرقأ

 اذا تاو ارك نزلوا وكلا كال O تيرا لإ ةراطماو ةاتملا لع رواق رب نشل ناك اما

 .ةرخآلاو ايندلا يف مكل ريخ هّنأو .كلذ َلْضَق نوملعت متنك نإ «مكل لضفأ وهف نيدملا نع ه هوعضتو هضعب وأ هلک

 يزاجيف .مكبساحيل هللا ىلع نوضرعت ثيح «ةمايقلا موي وهو «هللا ىلإ هيف نوعجرت ًاموي -سانلا اهيأ- اورذحاو ۷

 ءةيوبرلا بساكملا نم هللا مرح ام بانتجا نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا ينو .ملظ هلاني نأ نود رش وأ ريخ نم لمع اهب مكنم دحاو لك
 .تاحلاصلا لمعو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإ نم هقوقحو ناييإلل ليمكت
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 بلا ةروس كالا نحل

 نهتم

 ربع رع متي معربا
 انبَعُهْنِرَخَبياَلَوهَبَرَهَنل ع
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 يتناول ايم اعىنان
 قييشاوذهنَتَس 95 2 اك ُهُيِلَولَمِيلعَوُه لمينا

 ناار ڪر نا چرا رل ناو ڪل اجرو
 لیت نا لدا مدور کم

e 

 SS ما اهلا تايد تملا لاا دخ

 لسا خصوم وا انصب ل
 00 ت ضل 5و قارا

 تاک ورب
 ورياح
 وشارك

  E 51اتارا 8
| 0 

 يَء ء ئت لڪڊ ر لاو هَ

 ًادمحم هلوسر متعبتاو هللاب متنمآ نماي (187)

 تقو ىلإ ندب متلماعت اذإ ملسو هيلع هللا لص
 .عازنلل ًاعفدو لاملل ًاظفح ؛هوبتكاف مولعم

 نم عنتمي الو طباض نيمأ لجر ةباتكلاب ميلو

 ءالمإب نيدملا مقيلو «كلذ نع ةباتكلا هللا همّلع

 نم صقني الو «هبر بقاريلو ءنيّدلا نم هيلعام
 هريذبتل هيلع ًاروجحم نيدملا ناك نإف .ًائيش هني

 عيطتسيال وأ ءًانونجم وأ ًاريغص ناك وأ «هفارسإو

 «مالكلا ىلع ةلماك ةردق مدع وأ هب سرخ قطنلا

 اوبلطاو «هرمأب ٌمئاقلا نيدملا نع ءالمإلا ٌلوتيلف

 لهأ نم نْيَلقاع نْيَعِلاب نْئَملسم نيلجر ةداهش
 ةداهش اوبلطاف .نالجر دجوي مل نإف ءةلادعلا

 اذإ ىتح ؛مهتداهش نوَصرَت نيتأرماو لجر

 ءادهشلا ىلعو «ىرخألا اهترّكذ امهادحإ ْتَيِيَن

 مهيلعو ءةداهشلا ىلإ مهاعد نم اوبيجي نأ

 ةباتك نم اوُلَمَتالو ءاهيلإ اوُعُد ام اذإ اهؤادأ

 مكلذ .مولعملا هتقو ىلإ ًاريشك وأ ًاليلق نِيَّدلا

 ىلع انوع مظعأو «هيدهو هللا عرش يف لدعأ

 كشلا يفن ىلإ برقأو ءاهئادأو ةداهشلا ةماقإ

 تناك نإ نيكل هار ورن يمول
 عازتلل ًاعنم كلذ ىلع داهشإلا بحتسيو «ةباتكلا ىلإ ةجاحالف «لاح لا يف اهنمث عفدو ةعلس ذخأب «ءارشو عيب ةلأسم ةلأسملا

 نّمو قح لا بحاصل زوجيالو «هللا رمأ اك ةباتكلاو اههجو ىلع ةداهشلا ءادأ بتاكلاو دهاشلا ىلع بجاولا نمو «قاقشلاو

 ؛مهتداهش وأ مهتباتك ىلإ جاتحا نمب اوُراضي نأ دوهشلاو باّتُكلل زوجي ال كلذكو «دوهشلاو باّتُكلاِب رارضإلا قحلا هيلع
 «هنع مكاهنو ءهب مكرمأ ام عيمج يف هللا اوفاخو .مكب ةّلاح كلذ ةبقاعو «هللا ةعاط نع جورخ هنإف هنع متيم ام اولعفت نإو

 > هللا مكملعيو

 .كلذ

۸ 

 ىلع مكيزاجيسو «مکرومآ نم ءيش هيلع ىفخي الف «ميلع ءيش لكب هللاو . مكارخأو مكايند حلصي ام عيمج



 : تتركز يسا رع هسک ناو E مو سيرقاتب يحق نو
 EES کک ا ا ا 7 يع هدنع ن اتش قمحلا بحاص للا وعفداف

0 0 TT 
 اشسا ااومتڪ ت الو رهي هل

 ص

 «نيد نم هيلع ام ُنيدملا دري نأ ىلإ هّقحل ًانامض

 كرت يف جرح الف ضعبب مكضعب قثو نإف
 يف ةنامأ َنيَّدلا ىقبيو ءنهرلاو داهشإلاو ةباتكلا

 الف هللا بقاري نأ هيلعو «هؤادأ هيلع «نيدملا ةّمذ

 «نيد نم هيلعام نيدملا ركنأ نإف .هبحاص نوخي

 ْ رهظي نأ هيلعف ءدهشو رضح نم كانه ناكو

 6 ٍيللَمَو وللا لو دين نم ا بحاص وهف ةداهشلا هذه ىفخأ نمو «هتداهش
 او فين ضو فرت رمش ريح ةو ا8 نئارسلا ىلع عِلَطُملا هللاو .رجاف رداغ بلق
 ©ريِصَمْلا كوا رناوت نا ىلع مكبساحيسو «مكرومأ لكب هملع طيحملا
 نييك ناو Ê هل اسم هنأ .كلذ
 نختار يش جالا اهيف امو ضرألاو تاومسلا كلم هلل (585)
 00 امو .ءيش هيلع ىفخب ال ءةطاحإو ًاريبدتو اكلم
 5 8 ا EE 4 8 «هملعي هللا نإف هوفخت وأ مكسفنأ يف ام هور هظت
 نم ذخاؤيو «ءاشی نمع وفعيف «هب مكبساحيسو

 .ءيش لك ىلع رداق هللاو .ءاشي

 نع افعف كلذ دعب نيملسملا هللا مركأ دقو

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذ تبث امك «لمع وأ مالك اهعبتي لام «بلقلا تارطخو سفنلا ثيدح

 كلذك نونمؤملاو ءنقوُي نأ هل ّقُحو «هبر نم هيلإ يجو اب ملسو هيلع هللا لص دمحم هللا لوسر نقيأو قّدص (185)

 ME واب ل داو هلاك و لالا تاك انيس اخو ابر هللاب قّدص مهنم لك« ميظعلا نآرقلاب اولمعو اوقّدص

 لوسرلا لاقو .ًاعيمج مهب نمؤن لب «مهضعب ركننو مهضعبب -نينمؤملا نحن- نمؤنال السر هقلخ ىلإ لسرأو ءآبتك لزنأ

 تمعن ناكر يذلا تناق ترک ت ضدنا وجرت كلك ل اشا واعي كيج ان اترا ا رامز لا
 .انريصمو انعجرم -كدحو- كيلإو ءانيلع هب

 .ًاّرش لان ارش لعف نمو ءًاريخ لان ًاريخ لعف نمف .هنوقيطي ال ام هدابع نم هللا بلطي الف «هیف ةقشم ال رسی هللا نيد (585)

 ام ةقاشلا لامعألا نم انفّلكت الو ابر ؛هلعف نع انتيهخ ءيش ل يف انأطخأ وأ ءانيلع هتضرتفا ام ائيش انيسن نإ انبقاعت ال انبر

 ءانيويع رتساو ءانبونذ حماو «بئاصملاو فيلاكتلا نم هعيطتسنال ام المحن الو انبر مهل ةبوقع ة ةاصعلا نم انلبق نم هتفّلك

 هللا لص ًادمحم كين اوبَّذكو «كتينادحو اوركنأو كنيد اودحج نَم ىلع انرصناف هربدمو انرمأ كلام تنأ ءانيلإ نسحأو

 .ةرخآلاو ايندلا يف مهيلع انل ةبقاعلا لعجاو «ملسو هيلع

۹ 



 رتل وش كالا
SE [ AEA 

 £ نارمع لآ ةروس #

 ةروس لوأ يف اهيلع مالكلا قبس را 2١

 ةر ھر ورک
 فصتملا ءيهالإ قحب دويعم ال «هللا وه (؟) اا نه PSSA او دیدی ییا ماب ةصتملا الإ قى ال للا ۲ ا ا ا دص وا را اک ا

 م لك ىلع مئاقلا «هلالجب قيلي امك ةلماكلا ةايحلاب 7 7

0 

 قحلاب َنآرقلا -لوسرلا اهيأ- كيلع ل (4 ۳)

 نم هلبق ام قدص ىلع دهشي «هيف بير ال يذلا

 هيلع ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأو ءلسرو بتك

 نم مالسلا هيلع ىسيع ىلع ليجنإلاو ؛مالسلا
0 

5-2 cyte E 535  
 «ناهيإلا ىلإ نيقتملا داشرإل ؛نآرقلا لوزن لبق نوع عير مهبول فنن لااماف

 529 رم ھا

 نيب قرفي ام لزنأو مهايندو مهنيد حالصو | كيوتو قيامو ميلو عَ
 «ةلزنملا هللا تايآب اورفك نيذلاو .لطابلاو قحلا

 ماقتنا وذ ٌبَلاْعُيال زيزع هللاو .ميظع باذع مهل

 .ةيهولألاب هدّرفتو «هتلدأو هججح دحج نمم رھ تاک 2

 هيلع ىفخي ال ,قئالخلاب هملع طيح هللا نإ (65) ٤

 .رثك وأ ّلق ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش

 مكتاهمأ ماحرأ يف مكقلخي يذلا هدحو وه (5)

 هرمأ يف ميكحلا «بّلاْعُيال يذلا زيزعلا «هاوس قحب دوبعم ال ءديعسو يقشو «حيبقو نسحو «ىثنآو ركذ نم «ءاشي امك
 ۰ .هريبدتو

 «هابتشالا دنع هيلإ عجرُي يذلا باتكلا لصأ نه «ةلالدلا تاحضاو تايآ هنم :نآرقلا كيلع لزنأ يذلا هدحو وه (0)

 باحصأف «مكحلا ىلإ اهمضب الإ اهنم دارملا نّيعتي ال «يناعملا ضعب لمتحت تاهباشتم رخأ تايآ هنمو «هيلإ هفلاخ ام دريو

 «مهولضي يك «سانلا دنع تاهبشلا اوريثيل ؛اهدحو تاهءاشتملا تايآلا هذه نوعبتي مهدصق ءوسل «ةغئازلا ةضيرملا بولقلا

 اذهب انمآ :نولوقي ملعلا يف نونكمتملاو .هللا الإ تايآلا هذه يناعم ةقيقح ملعي الو .ةلطابلا مهبهاذم ىلع امل مهليوأتلو

 مهفي امنإو ؛همكحم ىلإ ههباشتم نوُدريو «ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسر ناسل ىلع انير دنع نم انءاج دق هلک ءنآرفلا
 .ةميلسلا لوقعلا ولوأ حيحصلا اههجو ىلع يناعملا رّبدتيو لقعيو

 «ةعساو ةمحر كلضف نم انحنماو «كنيدل ةيادهلاب انيلع تننم نأ دعب كب ناميإلا نع انبولق فرضتال انبر اي :نولوقيو (۸)

 تا ردي نال نم عل او لففل ينك ةيباعرلا ثنأ كلنإ

 .كدابع هب ٌَتدَعَو ام فلخُت ال كّلِإ «ةمايقلا موي وهو «هيف كَّشال موي يف سانلا عمجتس كنأب دهشنو دي اننإ انبر اي (۹)

SUS 

 م ا مس



 هوركنأو َّنحلا َنيَّدلا اودحج نيذلا نإ )٠١(

 هللا باذع نم مهدالوأ الو مههلاومأ مهعفنت نل

 يف مهنع هعفدت نلو ءايندلا يف مهب عقو نإ ًائيش
 .ةمايقلا موي رانلا بطح مه ءالؤهو «ةرخآلا

 مہ لزني امو مهبيذكت يف نيرفاكلا نأش (۱۱)

 «نيرفاكلا نم مهلبق نم نيذلاو نوعرف لآ نأش

 ةبوقعلاب مهلجاعف «ةحضاولا هللا تايآ اوركنأ

 باقعلا ديدش هللاو .مهدانعو مهبيذكت ببسب
Es fماج ور  

 ءوِرْضَسِيومْسَو اعلا و و
 ?Td 7 uu سر 2 و 54 3 1 1 9 5

 وهشلا بح سال نبر هربا اوال ربع | نماورفك نيذلل -لوسرلا اهيأ- لق (19)

 بهذ َنِمَةَرطنَفْمْلار يِطْسفلْاَوَنيِنَِْلاَو ءان 2 يف كرصنب اوناهتسا نيذلاو مهريغو دوهيلا
 مة e س م ت سوا د 1س ى. سيب ا ا 5 قا مل ناجي هع
 د فرو كلا ةَمَيَسْمْلا ليكو ةف |[ نوتومتسو ايندلا يف نومّرهتس مكنإ :هرْذَب»

 :@ نوكتل ؛منهج ران ىلإ نورشحتو ءرفكلا ىلع

 هَر دنا نزال ڪل د نقي مڪڙ ؛نارعلا نیز هيك اياداقإرف
 نوربكتملا دوهيلا اهيأ- مكل ناك دق (1)

 وو يف اتلباقت نيتعامج يف ةميظع ةلالد -نودناعملا

 رولت ا هللا نيد لجأ نم لتاقت ةعامج :(رُدَب» ةكرعم

 «هباحصأو ملسو هيلع هللا لص دمحم مهو

 ًاببس كلذ هللا لعج دقو «نيعلا يأر مهيلثم ددعلا يف نينمؤملا ىرت «لطابلا لجأ نم لتاقت «هللاب ةرفاك ىرخأ ةعامجو

 نيذلا رئاصبلا باحصأل ةميظع ةظعَل ثدح يذلا اذه يف نإ .هدابع نم ءاشي نم هرصنب دّيؤي هللاو .مهيلع نيملسملا رصنل

 .هلاعفأو هللا مكح ىلإ نودتهي

 ماعنألاو .ناسحلا ليخلاو ءةضفلاو بهذلا نم ةريثكلا لاومألاو «نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نسخ )١15(

 نسح هدنع هللاو .ةينافلا اهتنيزو ايندلا ةايحلا ةرهز كلذ .ةعارزلاو سارغلل ةذَّخّنملا ضرألاو «منغلاو رقبلاو لبإلا نم

 .ةتحلا وهو «باوثلاو عجرملا

 نم يرجت تانج هباقع فاخو هللا بقار نم ءايندلا ةايحلا هذه يف ساّنلل نير امم ريخب مكريخأأ :-لوسرلا اهيأ- لق )٠١(

 مظعأ مهلو «قلخلا ءوسو «سافتلاو ضيحلا نم تارّهطم جاوزأ اهيف مو ءاهيف نيدلاخ «راهنألا اهراجشأو اهروصق تحت

 .كلذ ىلع مهيزاجيسو «مهلاوحأب ملاع «هقلخ رئارس ىلع مِلَطُم هللاو .هللا نم ناوضر :كلذ نم

 ها



 انمآ اننإ :نولوقي نوقتملا دابعلا ءالؤه )١15( ودا دفعا

 هيلع هللا لص ًادمحم كلوسر انعبتاو ءكب و رقد لاو
 انجنو «بونذ نم هاتفرتقا ام انع ځُماف ملسو ا

 رانا تاغ ون
 «تاعاطلا ىلع ريصلاب اوفصتا نيذلا مه (۷)

 رادقأ نم مهبيصي ام ىلعو «يصاعملا نعو

 «لاعفألاو لاوقألا يف قدصلابو «ةملؤملا هللا ا

 «ةينالعو ًارس قافنإلابو «ةماتلا ةعاطلابو رمڪي نمو مهني يغب

 لوبقلا ةَّئظَم هنأل ؛ليللا رخآ يف رافغتسالابو

 .ءاعدلا ةباجإو

 هتداهش َنَرَقو «ةيهلإلاب درفتملا هنأ هللا دهش (۱۸)

 دوهشم لجأ ىلع ؛ملعلا لهأو ةكئالملا ةداهشب

 هلإ ال .لدعلاب همايقو ىلاعت هديحوت وهو ؛هيلع

 هدارأ ءيش هيلع عنتمي ال يذلا زيزعلا وه الإ E 2 ا 0

 .هلاعفأو هلاوقأ يف ميكحلا

 لسرأو هقلخل هللا هاضترا يذلا نيدلا نإ ()

 وهو .مالسإلا وه هريغ لبُقَيالو هلسر هب

 هل مالستسالاو ةعاطلاب هدحو هلل دايقنالا

 نم هللا لبقي ال يذلا «ملسو هيلع هللا لص دمحمب اومتخ ىتح نيح لك يف هب هللا مهثعب [ميف لسرلا عابتاو «ةيدوبعلاب

 ًاعيش اوقرفتف ءىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ نيب فالخلا عقو امو .هب لسرأ يذلا مالسإلا ىوس ًانيد هتثعب دعب دحأ

 هللا تايآ دحجي نمو .ايندلل ًابلط ًادسحو ًايغب ؛بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإب مهيلع ةجحلا تماق ام دعب نم الإ ًابازحأو

 .نولمعي اوناك اهب مهيزجيسو «باسحلا عيرس هللا نإف ؛هتيهولأو هتيبوبر ىلع ةلادلا هتايآو ةلزنملا

 هدحو هلل تصلخأ يننإ :مهل لقف مهيلع ةجحلا تمقأ نأ دعب ديحوتلا يف باتكلا لهأ -لوسرلا اهيأ- كلداج نإف )۲١(

 نإ :مهريغو برعلا يكرشملو مهل لقو .هل اوداقناو هلل اوصلخأ «نينمؤملا نم ينعبتا نم كلذكو ءادحأ هب كرشأ الف

 مكتغلبأ دقو «غالبلا الا لع سيلو هللا ىلع مكباسحف متيلوت نإو «قحلاو ىده لاو ميقتسملا قيرطلا ىلع متتأف متملسأ

 .ءيش مهرمأ نم هيلع ىفخي ال ءدابعلاب ريصب هللاو .ةجحلا مكيلع تمقأو

 نيذلا نولتقيو «قح ريغب ًالظ هللا ءايبنأ نولتقيو ءنولسرملا هب ءاج امو ةحضاولا لئالدلاب نودحجي نيذلا نإ (۲1)

 .عجوم باذعب مهرشبف «ءايبنألا قيرط عابتاو لدعلاب نورمأي

 .هللا باذع نم مهرصني رصان نم مه امو «لمع مهل لبقُي الف «ةرخآلاو ايندلا يف مهلامعأ تلطب نيذلا كئلوأ (0)

 نو



 اجلا

 نوعي بت ڪٽ لاح نم بجعأ -لوسرلا اهبأ - تيأرأ (۲۳)

 باتكلا نم ًاظح هللا مهانآ نيذلا دوهيلا ءالؤه
eT eف ترين زن  

 3 اج ام ىلإ نوعدي ءقحلا وه هب تتج ام نأ اوملعف
 ُتادوُدَعَماَماََيأ لإ رال ےک لأمك مهنيب 3 -نآرقلا وهو- هللا باتك ىف ءاج

 ل سے اا س کک ص ا ا 8 9 4 :

 رفا 3 هيد يفت ريثك بأي مهءاوهأ قفاوي مل ناف هيف اوفلتخا ایف
 هو ترك سڪ ا نق زكح تو هن ةنتال ول 1 نع ضارعإلا مهتداع نم ْنأل ؛هللا مكح مهنم

 لآل ا E ؟قحلا

 ل و سو داقتعا هببس قحلا نع فارصنالا كلذ (؟4)
 وو شل صرت ءا شد نمک الإ اوبَّذعي نسل مهنأب ؛باتکلا لهأ یدل دساف ماع ءاَشَفْنَم

 ىلع مهتأرج ىلإ ىدأ داقتعالا اذهو «ةليلق ًامايأ

 ا اع

i 

 مهنيد ىلع مهرارمتساو «هنيدب مهتناهتساو هللا
 .مهسفنأ هب اوعّدَح يذلا لطابلا

 هللا مهعمج اذإ مهلاح نوكي فيكف (۲۵)

 مويوهو- هعوقو يف كش ال موي يف اوبّساحيل
 «بستكا ام ًءازج دحاو لك ذخأو «-ةمايقلا

 ؟ًائيش نوملظي ال مهو
 :-ءاعدلاب كبر ىلإ اهجوتم يبنلا اهيأ- لق(

 و 2
 0 0 كات كلملا حنمت يذلا تنأ هلك كلملا كل نّماي
 نم ءاشت نم ضرألا ين نيكمتلاو لاملاو

 ةزعلا بهتو ؛ءاشت نم كلملا بلشتو كقلخ
 تابثإ ةيآلا يف و .ريدق ءيش لك ىلع -كدحو- كنإ «ريخلا كديب ءاشت نم ىلع َةّلذلا لعجتو ءءاشت نم ةرخآلاو ايندلا يف

 .هناحبس هب قيلي ام ىلع ىلاعت هلل ديلا ةفصل
 نم يحلا جرخُتو «كاذ رصقيو اذه لوطيف ءليللا يف راهنلا لخدتو «راهنلا يف ليللا لخدُت كنأ كتردق لئالد نمو (۲۷)

 جاجدلا نم ضيبلا جارخإك يحلا نم تيملا جرخو «رفاكلا نم نمؤملاو بحل ا نم عرزلا جارخإك «هيف ةايح ال يذلا تيما
 .باسح ريغب كقلخ نم ءاشت نَم قزرتو

 هللاو هللا نم ئرب دقف مهلوتي نمو «نينمؤملا نود نم ةرصنلاو ةبحملاب ءايلوأ نيرفاكلا اوذختي نأ نينمؤملا هللا ىهني (۲۸)

 مكرذحيو . مكتكوش ىوقن ىتح «مهرشل ءاقتا مهتنداهم يف مكل هللا صخر دقف نيفئاخ ًافاعض اونوكت نأ الإ هنم ءيرب

 .ءازجلاو باسحلل ىئالخلا عوجر هدحو هللا ىلإو .هوفاخو هوقتاف .هسفن هللا

 فَي ال كلذ اورهظت وأ مهترصنو نيرفاكلا ةالاوم نم مكبولق يف رقتسا ام اومتكت نإ :نينمؤملل -يبنلا اهبأ- لق(

 .ءيش لك ىلع ةماتلا ةردقلا هلو «ضرألا يف امو تاومسلا يف ام لكب طيح هملع َّنإف «ءيش هنم هللا ىلع

o 



 2 ےک و حس ج
 تعا و ارحم رح نعت

- 3 
 ا أ رو مه رسا 2-5 شا“ تيا

 و ا ارزان دو يوس نم
 ا 1 ر

 لاب فو ءر هلو ءس

14 2 97 

 ا 77 صا

 و 3 ر 3 00 م رح

 توام ی آنس ن 39 ا

 کک ینا اک رک

 سفن لك دجت ءازجلا موي ةمايقلا موي يفو (۳۰)

 هب ئَّرجُتل ًارفوم اهرظتني ريخ نم تلمعام
 اهراظتنا يفهدجت ىّيس لمع نم تلمعامو

 ًانمز لمعلا اذه نيبو اهنيب نأ ول ىنمتتف ءاضيأ

 هلإلا شطب اوفاخو «مويلا اذه اودعتساف .ًاديعب

 فصتملا هناحبس هتإف هباقع ةدش عمو .رابجلا

 هللا نوبحت متنك نإ :-لوسرلا اهيأ - لق(

 مكببحي ءًانطابو ًارهاظ يب اونمآو ينوعبتاف ًاقح

 هدابع بونذل روفغ هنإف «مکبونذ ٌحْميو «هللا

 مهب ميحر «نينمؤملا

 ىعدا نم لك ىلع ةمكاح ةميركلا ةيآلا هذهو

 ىلص دمحم هيبنل ًاعبتم سيلو -ىلاعت- هللا ةبحم
 هرمأ يف هل ًاعيطم «عابتالا قح ملسو هيلع هللا

 لوسرلا عباتي ىتح هاوعد يف بذاك هنإف «هيبغو كل
 ١  07.عابتالا تح ملسو هيلع هللا لص ا ١

 عابتاب هلا اوعيطأ :-لوسرلا اهيأ- لق( 43 كيكه ركع دو بارم

 هتايح يف هتنس عابتاب لوسرلا اوعيطأو «هباتک
 اوٌّرصأو «كنعاوضرعأ مه نإف «هتام دعبو

 ًالهأ اوسيلف «لالضو رفك نم هيلع مهام ىلع
 .نيرفاكلا بحي ال هللا نإف ؛هللا ةبحمل

 مهنامز لهآ لضفأ مهلعجو «نارمع لآو ميهاربإ لآو ًاحونو مدآ راتخا هلا نإ (7)

A EG A Ea ESهدابع لاوقأل عيمس هللاو . » 

 .كلذ ىلع مهيزاجيسو «مهاعفأب ميلع

 ىسيع ةيهولأ اوَعَذا نم ىلع كلذب رتل ؛مالسلا هيلع ىسيع اهنباو اهمأو ميرم رمأ نم ناك ام -لوسرلا اهيأ- ركذا ("5)

 تيب» ةمدخل ,كل ًاصلاخ ينطب يف ام كل تلعج نإ بر اي :تلمح نيح نارمع ةأرما تلاق ذإ «هناحبس هلل هتّونب وأ

 ٠ .يتينب ميلعلا «يئاعدل عيمسلا كدحو تنأ كنإ «ينم لّبقتف «(«سدقملا

 اهب ملعأ هللاو- «سدقملا تيبا يف ةمدخلل حلصت ال ىثنأ اهتعضو ينإ بر :تلاق اهدولوم تعضوو اهله مت الف(

 ىلع ىوقأ ركذلا نأل ؛كلذ يف ىنتألاك ةمدخلل تدرأ يذلا ركذلا سيلو :تلاقو -ًانأش اه هللا لعجي فوسو «ثَعضو

 .كتمحر نم دورطملا ناطيشلا نم اهتّيرذو يه كب اهتنّصح ينإو «ميرم اهتيّمس ينإو ءاهب مّوْفأو ةمدخلا
 ايركز اه هللا رگیو ءانسح ًاتابن اهتبنأف ةياعرلاب میرم اهتتبا وتو «لوبق نسحأ اهرْذَتاهنم لبقو اهءاعد هللا باجتساف (۳۷)

 ميرم اي :لاق ادعم ًائينه ًاقزر اهدنع دجو ناكملا اذه اهيلع لخد املك ناكو «هتدابع ناكم يف اهنكسأف ءًالفاك مالسلا هيلع

 .باسح ريغب هقلخ نم ءاشي نَم قزري -هلضفب- هللا نإ .هللا دنع نم قزر وه :تلاق ؟بيطلا قزرلا اذه كل نيأ نم

o4 



 يرد كندا نمل / نم ميرم هب هللا مركأ ام ايركز ىأر امدنع (۳۸)

Eاوو ع كمل هاك 9 | ينطعأ بر اي:  

 ءاعدلا عيمس كنإ ءاكرابم اخلاص ادلو كدنع نم

 .كاعد نمل

 | مياه

 هللا يدي نيب فقاو وهو ةكئالملا هتدانف (”9)

 ريخب كربخمي هللا نأ :هوعدي هتالص ناكم يف

 «ىبحي همسا دلوب قّررَتس كنأ وهو كرسي
 ميرم نب ىسيع وهو- هللا نم ةملكب قدي

 هل ؛هموق يف اديس ىيحي نوكيو «-مالسلا هيلع
 بونذلا يتأي ال ًاروصحو «ةيلاعلا ةلزنملاو ةناكملا

 نيحلاصلا نم ًاّيبن نوكيو «ةراضلا تاوهشلاو

 . هتورذ حالصلا يف اوغلب نيذلا

 نوكي ینا بر :ًابجعتم احرف ايركز لاق (40)

 ءاهغلبم ينم تغلب دق ةخوخيشلا نأ عم مالغ يل

 ا | ام هللا لعفي كلذك :لاق ؟دلت ال ميقع يتآرماو
 موملجب رٹ

 .ةداعلل ةفلاخملا ةبيجعلا لاعفألا نم ءاشي

 ٌلدتسأ ةمالع يل لعجا بر :اًيركز لاق (۱)

 رورسلا يل لصحيل ؛ينم دلولا دوجو ىلع اهب

 يوس كنأ عم «مهيلإ ةراشإب الإ مايأ ةثالث سانلا ىلإ ثدحتلا عيطتستت الأ :اهتبلط يتلا كتمالع :لاق ءراشبتسالاو

 .هلئاوأو راهنلا رخاوأ هل صو «كبر ركذ نم زئكأ ةدملا هذه يفو «حيحص

 كراتخاو «ةليذرلا قالخألا نم كرو هتعاطل ٍكراتحا هللا نإ ميرم اي :ةكئالملا تلاق نيح -لوسرلا اهبأ- ركذاو (4؟)

 .كنامز يف نيملاعلا ءاسن ىلع

 ام ىلع هلل ًاركش ؛نيعكارلا عم يعكراو يدجساو «عضاوتو عوشخ يف يموقو «كبرل ةعاطلا ىلع يمواد ميرم اي (47)

 .همعن نم كالوأ

 اوفلتخا نيح مهعم نكت مل ذإ «كيلإ هللا اهاحوأ يتلا بيغلا رابخأ نم -لوسرلا اهأ- كيلع هانصصق يذلا كلذ (45)

 زافف مالسلا هيلع ايركز تباصأف «مهمالقأ ءاقلإب ةعرقلا اًوَرْجَأَف ء«ماصخلا مهنيب عقوو ؛ىلوأو اهب قحأ مهيأ ميرم ةلافك يف

 .اهتلافكب

 لوقي يأ هللا نم ةملكب هدوجو نوكي دلوب ِكرَّشبُي هللا نإ ميرم اي :ةكئالملا تلاق نيح كانه -هللا يبن اي- تنك امو (45)

 .ةمايقلا موي هللا دنع نيبرقملا نمو «ةرخآلاو ايندلا يف ميظعلا هاجلا هل «ميرم نب ىسيع حيسملا همسا «نوكيف ء«نك» :هل

 هم
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 ناوأ لبق عيضر وهو سانلا ملكيو (47)

 تعمتجا دق ريبك وهو هللا ىلإ مهوعديو ؛مالكلا

 ميلكت اذهو .هيلإ هللا هاحوأ اهب هبابش لّمكو هتّوق

 لهآ نم دودعم وهو «داشرإلاو ةوعدلاو ةّوبنلا

 .هلمعو هلوق يف لضفلاو حالصلا

 ىَنأ :رمألا اذه نم ةبجعتم ميرم تلاق )٤۷(

 ؟يِغَبالو جوز تاذب تسل انأو دلو يل نوكي

 سيل كل ثدحي يذلا اذه :كلّملااه لاق

 ءاشي ام دجوي يذلا ءرداقلا هلإلا ىلع دعبتسمب

 :هل لوقي (منإف ءيش داجيإ دارأ اذإف «مدعلا نم

 .نوكيف (نك١»

 لوقلا يف دادسلاو «ةباتكلا هملعيو (54)

 ىسوم ىلإ هللا اهاحوأ يتلا ةاروتلاو «لعفلاو

 .هيلع هللا لزنأ يذلا ليجنإلاو «مالسلا هيلع

 لوقيو «ليثارسإ ينب ىلإ ًالوسر هلعجيو (44)
 ىلع لدت مكبر نم ةمالعب مكتئج دق ينإ :مهل

 نم مكل عنصأ ينأ يهو «هللا نم لسرم نأ
 ًاريط نوكيف هيف خفنأف ريطلا لكش لثم نيطلا

2 5 e و 2 3 6 e RT 
 نورخّدتو نولكأت اب مكربخأو «هللا نذإب اتيم ناك نَم يبحأو «صرب هب نّمو ءىمعأ دل و نَم يفشأو «هللا نذإب ايقيقح

 متنك نإ «هلوسرو هللا يبن ينأ ىلع ًاليلدل رشبلا ةردق يف تسيل يتلا ةميظعلا رومألا هذه يف نإ .مكماعط نم مكتويب يف

 .هديحوتب نيّرقم «هتايآو هللا ججح نيقدصم

 مكتئجو «ةحرو هللا نم ًافيفخت مكيلع هللا همّرح ام ضعب هللا نم يحوب مكل َّلحألو «ةاروتلا يف اهب ًاقدصم مكتتجو (50)

 .هللا نع هب مكغلبأ ايف ينوعيطأو «هرمأ اوفلاخت الو هللا اوقتاف «مكل لوقأ ام قدص ىلع مكبر نم ةجحب

 قيرطلا وه اذهو «هل عوضخلاو ةيدوبعلا يف ءاوس متنأو انأف «هودبعاف مكبرو يبر هدحو وه هيلإ مكوعدأ يذلا هللا نإ (01)

 لاق ؟هللا نيد ةرصن يف يعم نوكي نم :صّلخلا هباحصأ يف ىدان رفكلا ىلع ميمصتلا مهنم ىسيع رعشتسا املف (0)

 هلل نوملستسم انأب ىسيع اي تنأ دهشاو «كانعبتاو هللاب انقَّدص «هيلإ نوعادلاو هللا نيد راصنأ نحن :ىسيع ءايفصأ

 .ةعاطلاو ديحوتلاب

 هك



 َناَرَعِع لآ هوس ُكاَتلا رحل
 ا

 عاب كأ لو اتتجتو كَ امباکما ار ) . «ليجنإلا نم تلزنأ بانقّدص انبر (ه
 i 5 انلعجاق مالسلا هيلع ىسيع كلوسر انعبتاو

 es «ةلاسرلاب كئايبنألو ةينادحولاب كل اودهش نم لل اورکمو © سه را
 رهط لإ كف نارو كوم نإ سيجلب ها لد نيذلا ملسو هيلع هللا لص دمحم ةمأ مهو

 | یاو وثبت ا ترا لاو ار کس ا | .مهمأ اوغّلب مهنأب لسرلل نودهشي

 ا رس < 00 ص 2 ليئارسإ ينب نم اورفك نيذلا ركمو (25)

 ا وو درم هلتقي ن هب اولّكو نأب «مالسلا هيلع ىسيعب

 50 رن ڪام رکج اه مد لجر لع ىسيع هب هلل ىقلأف هةل
 کک 7 مهنم ًانظو هوبلصو هولتقو «هب اوكسمأف هيلع

 يفو .نيركاملا ريخ هللاو ,مالسلا هيلع ىسيع هنأ

 قيلي ام ىلع - ىلاعت- هلل ركملا ةفص تابثإ اذه

 ركم ةلباقم ينو «قحب ركم هنأل ؛هلاكو هلالجب
 .نيركاملا
 ينإ :ىسيعل هللا لاق نيح مهب هللا ركمو (05)

 ءوس كلاني نأ ريغ نم ضرألا نم كضباق

 كصلخمو «كحورو كندبب لإ كعفارو
 7 ل قلن نم احجام ِدَحَب E 1 كوعبتا نيذلا لعاجو «كب اورفك نيذلا نم

 | 26 0 و ف 2 نم هللا نع هب تئج امو كنيد ىلع :يأ-

 ا ات سارک انوا اس ورڪ ۶ء | أر ملسو هيلع هللا لص دمحمب ةراشبلاو نيدلا

 © ينك ا ع لعمله ) هتثعب دعب «ملسو هيلع هللا لص دمحمب اونمآو
 SET 1 اودحج نيذلا ىلع نيرهاظ -هتعيرش اومزتلاو

 موي ًاعيمج مكر يصم ّيلإ مث ةمايقلا موي ىلإ كتوبن
 1 : 7 .مالسلا هيلع ىسيع رمأ نم نوفلتخت هيف متنك ايف مكنيب لصفأف ءباسحلا

 ٍبْلَسو لنقلاب :ايندلا يف ًاديدش ًاباذع مهبذعأف «ىراصنلا نم هيف اوّلَع وأ دوهيلا نم حيسملاب اورفك نيذلا اّمأف (27)
 .هللا باذع مهنع عفديو مهرصني رصان نم مامو ءرانلاب ةرخآلا ينو «كلملا ةلازإو لاومألا

 بحي ال هللاو .صوقنم ريغ ًالماك مهلارعأ باوث هللا مهيطعيف «ةح اصلا لامعألا اولمعو هلسرو هللاب اونمآ نيذلا امأو (01)
 .رفكلاو كرشلاب نيملاظلا
 يذلا ميكحلا نآرقلا ةحصو «كتلاسر ةحص ىلع ةحضاولا لئالدلا نم ءىسيع نأش يف كيلع هّصقن يذلا كلذ (58)
 .ءارتما الو هيف كش الف «لطابلاو قحلا نيب لصفي
 :هل لاق مث ءضرألا بارت نم هقلخ ذإ ؛مأ الو بأ ريغ نم مدآل هللا قلخ لثمك هّلّثم بأ ريغ نم ىسيعل هللا لح نإ (04)
 «مأ الو بأ ريغ نم قلخ مالسلا هيلع مدآف ؛ةلطاب ىوعد بأ ريغ نم قلخ هنوكل ىسيع ةيهلإ ىوعدف .ناكف «ًأرشب نك»
 .هللا دابع نم دّبَع هنأ ىلع عيمجلا قفتاو

 هيلع تنأ ام ىلعو «كنيقي ىلع مدف «كبر نم -لوسرلا اهيأ- كءاج يذلا وه ىسيع رمأ يف هيف كشال يذلا قحلا(60)

 . ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرل ةنأمطو تيبثت اذه ينو .نيّكاشلا نم نكت الو «ءارتفالا كرت نم
 لقف «مالسلا هيلع ىسيع رمأ يف ملعلا نم كءاج ام دعب نم ميرم نب ىسيع حيسملا يف -لوسرلا اهبأ- كلداج نّمف (11)
 هتنعلو هتبوقع لزنُي نأ ءاعدلاب هللا ىلإ هجتن مث «مكسفنأو انسفنأو «مكءاسنو انءاسنو «مكءانبأو انءانبأ رضحت اولاعت :مه

 .مهدانع ىلع نيّرصملا ؛مهلوق يف نيبذاكلا ىلع

 هال



 نامعا هَروُس كال

 -لوسرلا اهيأ- هب كتأبنأ يذلا اذه نإ (17)

 ءهيف كش ال يذلا قحلا أبتلا وه ىسيع رمأ نم

 .هدحو هللا الإ ةدابعلا قحتسي دوبعم نم امو

 هريبدت يف ميكحلا «هكلم يف زيزعلا وه هللا نإو

 1 ةهلعفو 4َ دبل وي كرش الهلا
 مهف كعابتاو كقيدصت نع اوضرعأ نإف (5) 521

 ىلع مهيزاجيسو مب ميلع هللاو .نودسفملا ادهش TEYE نود ن

 .كلذ ١ هرب فج انی يتيسلا]ن

 نم تاتكلا لها لوشرلا نجا ل (35) ١ 3 ة5 فأ ودب ملا ا

 قحو لدع ةملك ىلإ اًوّلاعت :ىراصنلاو دوهيلا / ا
 هدو هلا تخت نأ يهو داب ا مزعلل 000

 نثو نم «هعم كيرش يأ ذختن الو «ةدابعلاب اورا غيار وع راوي ڪل سنام يف
 كلذ رغ وأ توغاط وأ أ تضاوأ ا

 N ا ا : دوي ھند اڪ ام تر
 .هللا نود نم ةعاطلاب ضعبل اتضعب نيدي الو : |

 مه اولوقف ةبيطلا ةوعدلا هذه نعاوضرعأ نإف 6 َنضداَكاَمَواَمِلَسم امس ناڪ کلو |
 نوملسم انأب انيلع اودهشا :-نونمؤملا اهيأ- ریز تاكل ميه بسا 3

 ةوعدلاو .صالخإلاو ةيدوبعلاب انبرل نوداقنم /
 20 مار اعل را ب هپ تّدو نيمو لو لاو

 «ىراصنلاو دوهيلا ىلإ هجوت امك ءءاوس ةملك ىلإ
 .مهارجم ىرج نم ىلإ هجو 14 راو رن o هع ١ 5 ا 0 م

 دوهيلا نم ةلزنملا بتكلا باحصأ اي(75) | راک کیس

 ميهاربإ نأ يف مكنم لک لداجي فيك «یراصنلاو

 ةاروتلا تلزنأ امو «هتلم ىلع ناك مالسلا هيلع

 ةينارصنلاو ةيدوهيلا نأ متملع دقو ءًاينارصن وأ ًايدوبي ناك ميهاربإ نإ :مكلوق أطخ نوهقفت الفأ ؟هدعب نم الإ ليجنإلاو

 ؟نيحب هتافو دعب تثدح

 هتحص نودقتعت ام «مکنید رمأ نم ملع هب , مكل ايف ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم هللا لوسر متلداج ءالؤه اي متنأ اه (15)

 .نوملعت ال متنأو ءاهئافخ ىلع رومألا ملعي هللاو ؟ ؟ميهاربإ رمأ نم ملع هب ب مكل سيل اهيف نولداجت ملف «مكبتك يف

 «هتعاطو هللا رمأل ًاعبتم ناك نكلو «هدعب نم الإ ةينارصنلا الو ةيدوهيلا نكت ملف ءًاينارصن الو ًايدوهي ميهاربإ ناك ام (11)

 .نيكرشملا نم ناك امو «هبرل ًالستسم
 هللا لص دمحم يبنلا اذهو «هنيد ىلع هوعبتاو هتلاسرب اوقدصو هب اونمآ نيذلا هب مهصخأو ميهاربإب سانلا قحأ نإ (18)

 .هعرش نيعبتملا هب نينمؤملا حلو هللاو .هب اونمآ نيذلاو ملسو هيلع
 «مهعابتأو مهسفنأ الإ نولضي امو ,مالسإلا نع -نوملسملا اهيأ- مكنولضي ول ىراصنلاو دوهيلا نم ةعامج تتت (19)

 .هنوملعي الو كلذ نورديامو

 ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم نأ اهيفو «مکبتک يف هلسر ىلع اهلزنأ يتلا هللا تايآ نودحجت َمِل ليجنإلاو ةاروتلا لهأ اي )۷١(

 .هنوركنت مكتكلو ؟كلذب نودهشت متنأو «قحلا وه هب مكءاج ام نأو ءرظتنملا لوسرلا وه

٤ 
 اوما

 هم



 قحلا نوطلخت مِل ليجنإلاو ةاروتلا لهأ اي (71)

 لطابلا نم هومتبتكو هومتفرح اهب مكبتك يف
 لص دمحم ةفص نم | هيف ام نونو ؛مكيديأب
 متنأو «قحلا وه هنيد نأو «ملسو هيلع هللا

 ؟كلذ نوملعت

 :دوهيلا نم باتكلا لهأ نم ةعامج تلاقو (9/7)

 راهنلا لوأ اونمآ نيذلا ىلع لزنأ يذلاب اوقّدص
 «مهنید يف نوككشتي مهلعل ؛هرخآ اورفكاو

 .هنع نوعجر يو

 نَمِل الإ ًاحيحص ًاقيدصت اوقّدصت الو (7)

 :-لوسرلا اهيأ- مه لق ءايدوهي ناكف مکنید عبت

 ناهيإلل هقيفوتو هللا ىده قيفوتلاو ىدهلا نإ

 نم مكدنعاماورهظت ال :اولاقو .حيحصلا

 : | يف مكوواسيف مكنم هوملعتيف نيملسملل ملعلا
 درا کی و ورک اننا تبا ا نأ وأ «مكيلع ةيلضفألا مف نوكتو «هب ملعلا

SEيو اللا وك  TT E 
 ج E | رومألاو ءاطعلاو لضفلا نإ :-لوسرلا اهيأ-

 نمم ءاشي نم اهيتؤي «هفرصت تحتو هللا ديب اهلك

 .همعنو هلضف قحتسي نم .هتاقولخت عيمج هئاطعو هملعب ٌعَسَي «میلع عساو هللاو .هلوسربو هب نمآ

 عساولا ريثكلا ءاطعلاو ناسحإلا وذ هللاو .عئارشلا لمكأ ىلإ ةيادهلاو ةوبنلاب ءاشي نم هقلخ نم صتخي هللا نإ (۷)

 رانيد ىلع هنمأت ْنِإ نم مهنمو ءةنايخ ريغ نم كيلإ هّدؤي لاما نم ريثك ىلع هنمأت نإ نَم دوهيلا نم باتكلا لهأ نمو (۷)
 برعلا لاومأ نولحتسي مهلعجت ةدساف ةديقع كلذ ببسو .هتبلاطم يف دهجلا ةياغ تلذب اذإ الإ كيلإ هّدؤي ال دحاو

 «مهتتسلأب هنولوقي هللا ىلع بذك اذهو .انل اهَّلحأ هللا نأل ؛جرح الو مثإ مهلاومأ لكأ يف انيلع سيل :نولوقيو «لطابلاب

 .نوبذاك مهنأ نوملعي مهو

 هب ناميإلاو ةنامألا ءادأ نم هيلع هللا دهاع اهب ىفوأ نم وه ًاقح يقتملا نإف «نوبذاكلا ءالؤه معز امك رمألا سيل (77)

 كرشلا نوقتي نيذلا نيقتملا بحي هللاو .هنع ىهن امع ىهتناو هرمآ لثتماف لجو زع هللا فاخو «هعرشو هيده مزتلاو هلسربو

 .يصاعملاو

 نم ًاسيسخ ًالدبو ًاضوع «مهئايبنأ ىلع اهزنأ يتلا بتكلا يف اهب ىصوأ يتلا هتيصوو هللا دهعب نولدبتسي نيذلا نإ (۷۷)

 ةمايقلا موي مهيلإ رظني الو مهري اب هللا مهملكي الو «ةرخآلا يف باوثلا نم مه بيصن ال كئلوأ ءاهماطحو ايندلا ضرع

 .عجوم باذع مهو ءرفكلاو بونذلا سند نم مهرهطي الو «ةمحرلا نيعب

۹ 



 نع مالكلا نوفرحي ةعاجل دوهيلا نم نإو (۷۸) : لپ ع اب 5 انوار ھما

 نأ مهريغ اومهويل ؛هللا مالك نولدبيو «هعضاوم 9 نرخ تكب ڪا وهام دَ ام نأ مهريغا ؛هللا مالک ن «هعضا 0
 وهامو «ةاروتلا وهو «لزنملا مالكلا نماذه ١ ذك ا 6

 هاحوأ هللا دنع نم اذه :نولوقيو «ءيش يف اهنم ےس ا کک ارور و ن ادن 5 هاد نع

 مهو «هللا دنع نم وه امو ءىسوم هيبن ىلإ هللا و ت
 کا ت توپ ع

 مهو «بذكلا هللا ىلع نولوقي مهايند لجأل اا موجو |
 .قوبقاك متنأ ةوملعي ,e ى

 هللا لري نأ رشبلا نم دحأل يغبنيام (۷۹) ر رڪ رات 1

 يبن هراتخيو هقلخ نيب ًايكح هلعجيو هباتك هيلع | 0

 نكلو «هللا نود نم ينودبعا :سانلل ٌلوقي مث 1 0 اا اقيم

 هنومّلَعُي متنك اب ءاملع ءاهقف ءاھکحاونوک :لوقي أ
 هنم هنوسردت ابو «ىلاعت هللا يحو نم مكريغ

 .ًاهقفو ًالعو ًاظفح
 ذاختاب مكرمأي نأ مهنم دحأل ناکامو (۸۰)

 .هللا نود نم مهودبعت ًابابرأ نييبنلاو ةكئالملا

Eب هللاب رفكلاب مكرمأي ل | © توب واک نعي هللا كلا مك ماي نأ ج الا اد قمنا لا  

 هناحبس هللا ذخأ ذإ -لوسرلا اأ - ركذاو (81)

 هب ننمؤتل مكعم ال قدصم «يدنع نم لوسر مک ءاج مث «ةمکحو باتك نم مكتيتآ نأ :ءايينألا عيمج - ىلع دكؤملا دهعلا

 «ضعب ىلع مكضعب ٌذهشيلف :لاق «كلذبانررقأ :اولاق ؟قث دولا يدهع كلذ ىلع متذخأو كلذب متفرتعاو متررقأ لهف. هّئرصنتلو

 دمحمب نمؤي نأ يبن لك ىلع قاثيملا ذخأ هللا نأ اذه ينو .مهيلعو مكيلع نيدهاشلا نم مكعمانأو «كلذب مكممأ ٍلعاودهشاو

 .كلذب ءايبنألا ممأ ىلع قاثيملا ذخأو «ملسو هيلع هللا ىلص

 نع نوجراخلا مه كئلوأف «هئايبنأ ىلع هللا هذخأ يذلا دهعلا اذهو نايبلا اذه دعب مالسإلا ةوعد نع ضرعأ نمف (47)

 .مهبر ةعاطو هللا نيد

 «-ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم هب هللا ثعب يذلا مالسإلا وهو- هللا نيد ريغ باتكلا لهأ نم نوقسافلا ءالؤه ديريأ (۸۳)

 ال نيح «دئادشلا دنع مهنع غرو -نينمؤملاك- ةيعاوط هلل عضخو داقناو ملستسا ضرألاو تاومسلا يف نَّم لك نأ عم

 هللا نم ريذحت اذهو .هلمعب ًالك يزاجيف «داعملا موي نوعَجرُي هيلإو «تانئاكلا رئاس هل عضخ اك «رافكلا مهو كلذ مهعفني

 .مالسإلا ةلم ريغ ىلع مهنم دحأ هيلإ عجري نأ هقلخل ىلاعت



 ابا هللاب انقَدص :-لوسرلا اهيأ- مهل لق (45)
 3 هاوس اتل دوبعم الو «هریغ انل بر الف ءانعطأو

 يذلاو ءانيلع هللا هلزنأ يذلا يحولاب اًنمآو
 ليعامسإ هينباو هللا ليلخ ميهاربإ ىلع هلزنأ

 يذلاو ءقاحسإ نب بوقعي هنبا نباو ءقاحسإو
 اوناك نيذلا ءايبنألا مهو- طابسألا ىلع هلزنأ

 دلو نم ةرشع يتنثالا ليئارسإ ينب لئابق يف

 ةاروتلا نم ىسيعو ىسوم يتوأ امو -بوقعي
 كلذب نمؤن ؛هتايبنأ ىلع هللا هلزنآ امو «ليجنإلاو
 هدحو هلل نحنو «مهنم دحأ نيب قرفن الو .هلك

 ةيهولألاو ةيبوبرلاب هل نوُرِقُم «ةعاطلاب نوداقنم
 .ةدابعلاو

 يذلا مالسإلا نيد ريغ ًائيد بلطي نمو (85)

 «ةعاطلاب هل دايقنالاو ديحوتلاب هلل مالستسالا وه
 0 ' ١ هللا ىلص دمحم متاخلا يبنلا هلوسرلو «ةيدوبعلاو

 E رميا د ب اورم |8 ًارهاظ هتبعو هتعباتمبو هب ناويإلاب ملسو هيلع

 07 : و نم ةرخآلا يف وهو كلذ هنم لبقُي نلف ءًانطابو
 و اےس .اهظوظ ةنأ اوسخب نيذلا نيرساخلا

MS eتملا 0 رح نلقي نا رافڪ | 1  
 ريق امر ریا ار کز ردنا دعب ملسو هيلع هللا لص دمحم ةوبناودحج

 هيلع هللا لص ًادمحم نأ اودهشو «هب مهاعيإ
 مهءاجو «قحلا وه هب ءاج امو قح ملسو
 ىلإ قحلا نع اولدع نيذلا مهو «ةملظلا ةعامجلا باوصلاو قحلل قفوي ال هللاو ؟كلذ ةحصب لئالدلاو هللا دنع نم ججحلا
 .ناميإلا ىلع رفكلا اوراتخاق «لطابلا
 .هللا ةمحر نم نودورطم مهف «نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل مهيلع َّنأ مهؤازج نوملاظلا كتلوأ (۸۷)

 .اهب نورذتعي ةرذعمل مهنع رخؤُي الو ءاوحيرتسيل ًاليلق باذعلا مهنع عفرُي ال «رانلا يف نيثكام (88)

SES E 

 ےس دس ےک 1

 هي رو كا ول

 ااف «ليسلا اولش

 ةمايقلا موي مهدحأ نم لبقُي نلف «هلوسرو هللاب رفكلا ىلع اوتامو «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبن اودحج نيذلا نإ (41)

 دحأ نم مهل امو «عجوم باذع مه كئلوأ .ًالْعِف هسفن هب ىدتفا ولو هللا باذع نم هسفن هب يدتفيل ؛ًابهذ ضرألا ءلم

 .هللا باذع نم مهذقني

5١ 



 و
 | بناکر 5 ےس کک کرک :َميِهْربِإ

 يي يو ورک نمو كبسه اطا ن
 ديه هلا هلا تیا نو رفتہ تلافي ©

 1 نو ا تسلا َلْهاكيْزُف تامام

 «نوبحت ام اوقدصتت ىتح ةنجلا اوكردت نل (47)
 نإف ًاريثك وأ ًاليلق ناك امهم هب اوقدصتت ءيش يأو
 .هلمع بسحب قفنم لک يزاجيسو «میلع هب هلل

 ءانبأل ًالالح تناك ةبّيطلا ةمعطألا لك ()
 ىلع بوقعي مرح ام الإ مالسلا هيلع بوقعي

 لري نأ لبق نم كلذو «هب لزن ضرمل هسفن
 ينب ىلع هللا مرح ةاروتلا تلر ملف .ةاروتلا
 ؛مهل الالح تناك يتلا ةمعطألا ضعب ليئارسإ

 :-لوسرلا اهأ- مهل لق .مهيغبو مهملظل كلذو

 يف نيقحم متنك نإ اهيف اماوؤرقاو «ةاروتلا اوتاه
 بوقعي همّرح ام ميرحت اهيف لزنأ هللا نأ مكاوعد

 نآرقلا يف ءاج ام قدص اوملعت ىتح «هسفن ىلع

 لبق نم ئيش ليئارسإ ينب ىلع مرحي ل هللا َّنأ نم
 .هسفن ىلع بوقعي همّرح ام الإ «ةاروتلا لوزن
 ةاروتلا ةءارق دعب نم هللا لع بذك نمف (44)

 نولئاقلا نوملاظلا مه كئلوأف «ةقيقحلا حوضوو
 اک و لخط تس
 امو ةادشتاوا ع

 ارق يلي يأت لستر لیک
 © نير نسی اسم و در بڪ

 .لطابلاب هللا ىلع
 ايف هللا قَّدَص -لوسرلا اهيأ- مهل لق (45)

 يف نيقداص متنك نإف .هعرش اميفو هب ربخأ

 هيلع ميهاربإ هللا ليلخل مكباستناو مكتبحم

 ناسل ىلع هللا اهعرش يتلا هتلم اوعبتاف مالسلا

 ال يذلا قحلا اهنإف «ملسو هيلع هللا لص دمحم
 .ادحأ هتدابعو هديحوت يف هللاب نيكرشملا نم مالسلا هيلع ميهاربإ ناك امو .هيف كش

 «تانسحلا هيف فعاضت كرابم تيبلا اذهو .«ةكم» يف يذلا مارحلا هللا تيب وه ضرألا يف هللا ةدابعل ينب تيب لو نإ 0

 .نيعمجأ سانلل ةيادهو حالص «ةرمعلاو جحلا ءادأل هدصقو «ةالصلا يف هلابقتسا يفو «تامحرلا هيف لزنتنو

 وهو «مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم : اهنم ,هفّرش و همظع هللا نأو ,ميهاربإ ءانب نم هنأ تارهاظ تالالد تیبلا اذه يف (40)

 هسفن ىلع َّنِمَأ تيبلا اذه لخد نمو «ليعامسإ هنباو وه تيبلا نم دعاوقلا عفري ناك نيح هيلع فقي ناك يذلا رججَحلا

 دحج نمو .جحلا كسانم ءادأل تيبلا اذه َّدْضَق ناكم يأ يف سانلا نم عيطتسملا ىلع هللا بجوأ دقو . ءوسب دحأ هلاني الف
 .هقْلَخ رئاس نعو «هلمعو هّبح نعو هنع ينغ هللاو هرفك دقف جحا ةضيرف

 «مالسإلا وه هللا نيد نأ ىلع ْتّلد يتلا هللا ججح نودحجت مل : ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأل -لوسرلا اهيأ- لق (4)

 .مه ديعوو ديدهت كلذ ينو . مكعينص ىلع ديهش هللاو ؟ نوملعت متنأو «كلذ ىلع نيهاربو لئالد نم مكبتك ينام نوركنتو
 نع ًاليمو اغيز هل نوبلطت هيف لوحخدلا ديري نم مالسإلا نم نوعنمت َمِل : ىراصنلاو دوهيلل -لوسرلا اهيأ- لق (59)

 .كلذ ىلع مكيزاجي فوسو «نولمعت امع لفاغب هللا امو ؟قحلا وه هب ٌتئج ام نأ نوملعت متنأو «ةماقتسالاو دصقلا

 ةاروتلا هللا مهانآ نمم ىراصنلاو دوهيلا نم ةعامج اوعيطت نإ ءهعرشب اولمعو هلوسرو هلل اوقَّدص نيذلا اهبأ اي )٠٠١(

 ىلع مهونمأت الف «هب نينمؤم متتک نأ دعب قحلل نيدحاج اوعجرتل ؛مكنيد يف هسا مكيلإ اوقليو «مکولضی «ليجنإلاو

 .ةروشم وأ ًايأر مهل اولبقت الو «مكتيد
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 َناَرَمِعِللا هوش 3 اا

E 

 ) )۱۰۱1ترار اهل  -نونمؤملااهيأ- للاب نورفكت فیکو

 هللا لوسر مكيفو «مکیلع ىلتت نآرقلا تايآو 3

 دقف ةنسلاو نآرقلاب كسمتسيو هللا ىلع لكوتي

 .ميقتسم جاهنمو «حضاو قيرطل َقْفَو

 هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اهبأ اي ( ١0

 كلذو :هفوخ قح هللا اوفاخ .هعرشب اولمعو

 رّكذُيو ءرفكي الف رّكشُيو ءىصعُي الف عاطي نأب

 ا ىلإ مكمالسإب مككسمت ىلع اوموادو «ىسني الف

 را ّ دع سنار ار ر 0 ا ا ا 2 .هلع نأ نا ١ ةا + ا 1
 ل .مكتقرف ىلإ يدؤي ام اولعفت الو مكين بام دب ناو کک وأ < م أ e ال يدهومكبرباتكباعيمجاوكشمتو )٠١(

 E O EEN , متنك ذإ :مكيلع اهب هللا معنأ ةليلج ةمعن اوركذاو 3
 0 ل 0 او ب عمجف ءادعأ مالسإلا لبق -نونمؤملا اهيأ-

 E اا © نورك ميَباَدَحل ع لح كرت لأ
 EA 5006 |6(  هلضفب متحبصأف «ضعبل مكضعب ةبحم مكبولق

 | مالدي الاي اک مواتتولأ |( منهج ران ةفاح ىلع متنكو «نيباحتمًاناوخإ وس 2
 اکو .رانلا نم مكاّجنو مالسإلاب هللا مكادهف

 نبي كلذكف حيحصلا ناهيإلا ملاعم مكل هللا نّيَب

 .اهنع اولضت الف ءاهوكلستو .داشرلا ليبس ىلإ اودتهتل ؛مكحالص هيف ام لك مكل

 ىهنتو «ًالقعو ًاعرش هنسح فرعام وهو «فورعملاب رمأتو ربخلا ىلإ وعدت ةعامج -نونمؤملا اهيأ- مكنم نكتلو ( )4 ٠١

 .ميعنلا تانجب نوزئافلا مه كئلوأو ءألقعو ًاعرش هحبق فرع ام وهو «ركنملا نع
 اوفلتخاو ءًابازحأو ًاعيش اوقّرفتف ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب تعقو نيذلا باتكلا لهأك -نونمؤملا اهيأ- اونوكت الو )٠٠١(

 .عجوم ميظع باذعل نوقحتسم كئلوأو ؛قحلا مه حضتا نأ دعب نم مهنيد لوصأ يف

 نم ةواقشلا لهأ هوجو ٌدَوْسَتو «هرمأ اولثتماو «هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا ةداعسلا لهأ هوجو ضن ةمايقلا موي ٠ ل

 ىلع رفكلا مترتخاف «مكناميإ دعب مترفكأ :ًاخيبوت مه لاقيف «مههوجو تَّدوسا نيذلا امأف .هرمأ اوصعو «هلوسراوبذك
 .مكرفك ببسب باذعلا اوقوذف ؟ناهيإلا

 ال ءاهيف نوقاب مهو ءاهميعنو هللا ةنج يف مهف ءريخلا نم هب اورَّشُي امو «ميعنلا ةرضنب مههوجو ْتّضيبا نيذلا امأو )٠۷(

 .ًادبأ اهنم نوجرخي
 نم ًادحأ ملاظب هللا امو .نيقيلاو قدصلاب -لوسرلا اهيأ- كيلع اهصقنو اهولتن ءةعطاسلا هنيهاربو هللا تايآ هذه )1١8(

 .روججال يذلا لدعلا مكاحلا هنأل ؛مهلامعأ نم ًائيش صقنمب الو «هقلخ

۳ 



 تارت لآ وش غيار زل

 ر ياهو (15) ا روما را لای زال فامک تولا ناک لاو

 ياو REE 1 يوغا دورا الر ترخو ا 1

TT 
 هيلع هللا لص دمحم ةمأ ايد متنأ )1٠١( | ا و ا 06

 ؛سانلل سانلا عفنأو ممألا ريخ -ملسو 43 طا ذأ |
 ًاعرش هتسح فرغم وهو و زغملاب نوؤمأت

 هحبق فرغ ام وهو «ركنملا نع نوهنتو «ًالقعو

 ًامزاج ًاقيدصت هللاب نوقدصتو «ًالقعو ًاعرش

 دوهيلا نم باتكلا لهأ نمآ ولو .لمعلا هديؤي / رويل تي

ESEامو مادو تامل لكم دحض رادع 1  

 اتیا ةا يک ع لالش نس
مه اريخ ناكل «متنمآ اک هللا دنع نم هب مهءاج

 

 نوقدصملا نونمؤملا مهنم :م .ةرخآلاو ايندلا يف ا و رو وو 260
OR E e e ادت | e اا 

 ورمات کک
يد نع نوجراخلا مهرثكأو «ليلق مهد

 هللا ن

 .هتعاطو

 لهآ نم نوقسافلا ءالؤه مكرضي نل )1١١(

 كرشلا ظافلأ نم مكعامسأ يذؤي ام الإ باتكلا

 «اومّرْهم مكولتاقي نإو «كلذ ريغو رفكلاو

 .لاح يأب مكيلع نورَصُنُي مث «رابدألا نيّلوم اوبرهعو

 ل ل

 هللا نم بضغب اوعجرو ؛مالسإلا ماكحأ مهمازلإو مه ةمذلا دقع وه كلذو «مهاومأو مهسفنأ ىلع هب نونمأي سانلا نم

 يذلا كلذ ؛ناهيإلا لهأ نم بعرلاو فوخلا هيلعو الإ ٌّيدوهيلا ىرت الف ءةنكسملاو ةّلذلا مهيلع تبرُضو «هل نيقحتسم

 مهباكترا الإ اذه ىلع مهأّرج امو ءادتعاو ًاملظ ءايبنألا مهلْتَقو .هدودح مهزواجتو «هللاب مهرفك ببسب مهيلع هللا هلعج

 .هّللا دودح مهزواجتو «ىصاعملل

 نوموقي «ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسرب ةنمؤم هللا رمأ ىلع ةميقتسم ةعامج مهنمف :نيواستم باتكلا لهأ سيل )١1١1(

 7 مهتاولص يف هللا ةاجانم ىلع نيلبقم «ميركلا نآرقلا تايآ نيلترم ليللا

 نم كئلوأو «تاريخلا لعق ىلإ نوردابيو «هلك رشلا نع نوهنيو هلك ريخ اب نورمأيو ءرخآلا مويلاو هللاب نونمؤي )١١4(

 .نيحلاصلا هللا دابع

 .هيلع نوزاجيو ءمه ركشُي لب هللا دنع عيضي نلف ةنمؤملا ةفئاطلا هذه هلمعت ريخلا لامعأ نم رْثَك وأ لَك لمع ّيأو )٠٠١(
 .هباوثل ًابلطو «هللا ناوضر ءاغتبا ؛تامرحملا نع اودعتباو تاريخلا اولعف نيذلا نيقتملاب ميلع هللاو
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 !وبذكو للا تايآب اورفك نيذلا نإ(
 ًائيش مهدالوأ الو مهلاومأ مهنع عفدت نل «هلسر

 كئلوأو ءةرخآلا يف الو ايندلا يف هللا باذع نم

 .اهنم نوجرخي ال ءاه نومزالملا رانلا باحصأ

 يف ريخلا هوجو يف نورفاكلا قفني ام لَم ٠

 لثمك «باوث نم هنولمؤي امو ايندلا ةايحلا هذه
 دولق ساو وها هملط ا8  اوناك موق عرز لع ته دیدش دزَباهيف حير
 راجع اطال لك ٠١"  هنم حيرلا بت ل مهبونذ ببسبو «هريخ نوجري

 ١ ر ةرخآلا يف نودجي ال نورفاكلا ءالؤهو .ائيش

 E رغ : اوملظ مهنكلو «كلذب هلا مهملظ امو ءًباوث
 :مهئايصعو مهرفكب مهسفنأ

 هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اأ اي )١1١14(
 نم ءايلوأ نيرفاكلا اوذختت ال هعرشب اولمعو

 ءالؤهف «مكرارسأ ىلع مهنوعلطُت ءنينمؤملا نود

 0 0 و لام مالا اب نوحرفي مهو مكلاح داسفإ نع نوفي 3 ال
 0 ا زنا 55 د ) ةدش ترهظ دقو «هوركمو ررض نم مكبيصي
 ER تن !ھ رود 8 نم مهرودص يفخت امو «مهمالک يف ضغبل غبلا

 STEEN ارش تیس ١ نيهارلا مكل يدق .مظعأو ربكأ مكل ةوادعلا r ر + ا اا . ت ا اأ 9
 3 وص ج و و ت نولقعت متنك نإ ءاورذحتو اوظعتتل ؛ججحلاو
 َكَِمأَنِعَتْوَدَع ذاك بح وام یاب َناَتْيَس ا اً 4 .هيبنو هرم هظعاوم هللا نع

 قدی ويلي عيِمَس هاو لاَتِقَلَدودَمَم نيول٤ ل «مهتبحم يف مكتطخ ىلع ليلدلا اذ وه اه (11)

 2 مكنوبحي ال مهو «مهيلإ نونسحتو مهنوبحت متنأف
 متنأو ءءاضغبلاو ةرادتعلا كل ةرلدعو

 مهو «مهباتك اهنمو اهلك ةلزنملا بتكلاب نونمؤت
 مهيلع ادب ضعب ىلإ مهضعب الخ اذإو ءانقّدصو اًنمآ : “افاق اولاق مكوقل اذإو ؟ ؟مهنوبحت فيكف ءمكباتكب نونمؤي ال

 «مالسإلا زازعإو «مهتملك عامتجاو نيملسمملا ةفلأ نم نوري امل ؛بضغلا ةدش نم مهعباصأ فارطأ اوُضَعف «نزحلاو ملا

 ام ىلع الك يزاجيسو ءرودصلا يفخت ام ىلع عِلّطُم هللا نإ . مكبضغ ةدشب اوتوم : -لوسرلا اهيأ- مهن لق . هب مهلالذإو

 ١ .رش وأ ريخ نم مذق
 «نزحلاو ةبآكلا مهيلع ترهظ ةمينغو رصن نم نسح ٌرمأ مكب لزن نإ -نونمؤملا اأ - مكنأ ءالؤه ةوادع نمو )1٠١(
 «مكباصأ ام ىلع اوربصت نإو كلذب اوحرف تارمثلاو سفنألاو لاومألا يف صقن وأ ةميزه نم هوركم مكب عقو نإو
 «طيحم داسفلا نم رافكلا ءالؤه لمعي ام عيمجب هللاو .مهركم ىذأ مك رضي ال «هنع مكاهنو هب مكرمأ |ميف هللا اوقتتو

 .كلذ ىلع مهيزاجيسو
 يف دحاو لك لنو .كباحصأ فوفص مظنت ؛برح لا ةَّدُع ًاسبال كتيب نم تجرح نيح ج -لوسرلا اهأ- رکذاو ()۱۲۱)

 .مكلاعفأب ميلع «مكلاوقأل عيمس هللاو .هدحأ» ةوزغ يف نيكرشملا ءاقلل هلزنم
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 رمأ نم ناكام - -يبنلا اهيأ- ركذا ( ١110
 0 | تدع د راع كوسا

 ادخال

 .هللا لع نيلكوتم كعم اوراسف ءمهظفحو 18 3
 .نونمؤملا لكوتيلف هدحو هللا ىلعو كيما شفا مل

 -نونمؤملا اهيأ- هللا مكرصن دقلو )1١16( 4 زهر نممُحسْوََْوأوفَّتَتَوْأ رت نإ ا © َنيِلَرَْم
 مكدَدَع ةلق عم نيكرشملا مكئادعأ ىلع «رذبب 3 د و کا اک ا

 بانتجاو هرماوأ لعفب هللا اوفاخف مكدّدُعو نموا َنسِيلاَءَوَستَكَي ةي كير نفاخ
awهمعن هل نوركشت مكلعل ؛هيهاون 3 00 ا . 

 رمأ نم ناكام -يبلا اأ - ركذا ١۳١) 4 ع
rأب نأ م هيلع قش نيح «ردب» يف كباحصأ 2  

 :مهل لوقت نأ كيلإ انيحوأف نيكرشملل ددم ا ھاران
 ةثالثب مكدمي ناب مكبر ةنرعم مكيفكت نلأ أ ورصيد هع بوثيوأ ٤شرم
 ضرأ ىلإ ءامسلا نم نيلّرْنَم ةكئالملا نم فالآ 1 2 ر

 ؟ کیم نولتاقیو ؛مكتونبثب :ةكرعملا نعرض ضال اَمَو تولا قات
 ىرخأ ةراشبو .دّدَملا اذه مكيفكي ىلب )1١0( اهي @ جرو هاو رم

 لغفب هللا اوقتتو ودعلا ءاقل ىلع اوربصت نإ 2 سس 2
eرا تاير ا  

 مهنا نونظي « «مكلاتقل نيعرسم روفلا ىلع «ةكم» تدا قاراتا اوتو ي9 دول ڪا

 فالآ ةت دمي كانإن «مكنولصأتسي هت تاروت
 مهسفنأ اوملعأ دق :يأ نيمّوسم ةكئالملا نم

 .تاحضاو تامالعب مهويخو تكن

 الإ ةكئالملاب دادمإلا اذه هللا لعج امو ١
 ميكحلا «بّلاخي ال يذلا زيزعلا هللا دنع نم الإ رصنلا امو .مكل هللا دعوب بيطتو «مكبولق نئمطتلو اهب مكرشبي مكل ىرشب
 .هلعفو هريبدت يف

 هيلع تقاض دق ًانيزح عجر لتقلا نم مهنم اجن نمو «لتقلاب رافكلا نم ًاقيرف كلهيل «رّدباب مكل هللا رصن ناكو ( ١١0

 .راعلاو يزخلا هيلع رهظَي «هسفن
 هك ب هيو معلا كف لا -لوسرلا اهيأ- كل سيل (۱۲۸)
 ببسب ؛ةرخآلاو ايندلا يف هللا هبذعي هرفك ىلع يقب نمو . .مهيلع هللا بوتيف ءاوملسيف مالسإلل مهرودص حرشنت كولتاق

 .هيغبو هملظ
 روفغ هللاو .هلدعب ءاشي نم بذعيو «هتمحر ب هدابع نم ءاشي نمل رفغي «ضرألا يفامو تاومسلا ينام هدحو هللو )١14(

 مهب ميحر هدابع بونذل

 ىلع ةدايز ضرقلا يف اوذخأت الو «هعاونأ عيمجب هاير اورج فردت ر ا ينل اها ا( 0

 ؛هعرش مازتلاب هللا اوقتاو ؟ ؟نيدلا دادس دعوم ناح لك فاضت هدایزا هذه تناك اذإ فيكف تف نو مكلاومأ سوؤر

 .ةرخآلاو ايندلا يف اوزوفتل
 .نيرفاكلل تيم يتلا رانلا نيبو مكنيب ةياقو مكسفنأل اولعجاو )١11(

 اوعيطأو «ءايشألا نم هريغو ابرلا لكأ نم هنع مكامن ايفو تاعاطلا نم هب مكرمأ |يف -نونمؤملا اهيأ- هللا اوعيطأو (17)

 .اوبذعت الف ءاوح رتل ؛لوسرلا
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 مانتغال هلوسرو هلل مكتعاطب اوردابو (1)

 اهضرع «ةعساو ةنجو مكبر نم ةميظع ةرفغم

 .نيقتملل هللا اهَّدعأ ءضرألاو تاومسلا

 ءرسعلاو رسيلا يف مهلاومأ نوقفني نيذلا (15)

 ظيغلا نم مهسفنأ يف ام نوكسمي نيذلاو

 اذهو .مهملظ نّمع اوُمَع اورّدَق اذإو ءربصلاب
 .هباحصأ هللا بحي يذلا ناسحإلا وه

 6) اوملظ وأ ًاريبك ًابنذ اوبكترا اذإ نيذلاو (175)

 م ميارا oT هللا دعو اوركذ «هنودام باكتراب مهسفنأ

 3 ارا ف هنم نوبلطي «نيبئات مهر ىلإ اوؤجلف هديعوو

 | یے کیی فيَ أور ظنا ضال يف | رفغيال هنأ نونقوم مهو «مهونذ مه رفغي نأ

 ھا ن تازا © ىلع نوميقيال كلذل مهف هللا الإ بونذلا
 | نيه ڪن درا لا 20 اار الو اوھت إي ل هللا بات اوبات نإ مهنأ نوملعي مهو «ةيصعم

 0 0 قز

02 

 | امطار صير ُهَنَأالِإَبَو
30 

 3 | نم ٌةرِيْمَممُهْؤاَرَج كيلر

 ا

 ا الآ 4| تافصلا كلتب نوفوصوملا كشثلوأ (15)

 ل قا مهو مهبونذ هللا رتسي نأ مهؤازج ةمي و سياتل تن ہہر ا زذ هللا رتسي نأ مهؤازج ةميظعلا
 هايملا اهروصقو اهراجشأ تحت نم يرجت تانج

 َمُعِنو .ًادبأ اهنم نوجرخي ال اهيف نيدلاخ ءةبذعلا

 .ةنحلاو ةرفغملا نيلماعلا رجأ

 لاتقب مهنم نونمؤمل ا يبا ءممأ مكلبق نم تضم دق هنأب مهل ةيزعت (دحأل موي اوبيصأ امل نينمؤملا هللا بطاخي ۷)
 .هلسرو هللاب نيبذكملا كئلوأ رمأ هيلإ لآ امب نيريتعم ضرألا يف اوريسف «مه ةبقاعلا تناكف نيرفاكلا

 ؛كلذب اوُّصحو هللا نوشخي نيذلا مهو «نيقتملا بولق هل عشخت ريكذتو «قحلا قيرط ىلإ داشرإو نايب نآرقلا اذه (178)

 .مهريغ نود هب نوعفتنملا مه مهعأل

 نإ يكل ةبقاعلاو نوبلاغلا متنأو ءادحأ» يف مكباصأ امل اونزحت الو «مكودع لاتق نع -نونمؤملا اهيأ- اوفُضت الو (۳۹)

 .هعرش نیعبّتم «هلوسرو هللاب نيقدصم متنك

 لثم لتقو حارج نيكرشملا باصأ دقف «كلذل متنزحف «دحأ» ةوزغ يف لتق وأ حارج- نونمؤملا اهيأ- مكتباصأ نإ )٠١(

 ام رهظي ىتح «ةمكحلا نم كلذ يف امل ؛ىرخأ ةميزهو ةرم رصن «سانلا نيب هللا اهف ٌرَصِي م ايألا كلتو .«ردب» ةوزغ يف كلذ

 ءمهسفنأ اوملظ نيذلا بحي ال هللاو .ةداهشلاب مكنم ًاماوقأ مركو «هريغ نم قداصلا نمؤملا هللا زيميل ؛لزألا يف هللا هملع

 .هليبس يف لاتقلا نع اودعقو
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 «دحأ» يف تعقو يتلا ةميزهلاهذهو )١141(

 مه ًاصيلختو «نينمؤملل ةيفصتو ًارابتخا تناك

 .نيرفاكلل ًاكالهو نيقفانملا نم

 هيلع هللا لص- دمحم باحصأ اي )۱٤۲(

 اول لو «ةنجلا اولخدت نأ متننظأ -ملسو

 ىتح اهوخد مكل لصحي ال ؟دئادشلاو لاتقلاب ا

 نيدهاجملا قلخلل ًارهاظ يلع هللا ملعيو التبت : ها

OT2 ةمواقم لع نيرباصلاو «هليبس يف مكنم 1 8  

 .ءادعألا 0 بالا
 ةوزغ لبق -نونمؤملا اهيأ- متنك دقلو )١147( ةا تاو زرت ةنم وت

 فرش اولانتل ؛ودعلا ءاقل نونمتت (دحأ»

 هب يِظَح يذلا هللا ليبس يف داهشتسالاو داهحلا

Efلصح دق اذ وه اهف ؛«ردب» ةوزغ يف مكناوخإ 0 8  

 اولتاقف مكنودف «هومتبلطو هومتينمت يذلا مكل ا اولا |

 ْ رص لأ هرڪا وتلا يرصد |
 الإ -ملسو هيلع هللا لص- دمحم امو (144) باو رشات ا

 ةلاسر غلبي هلبق نيذلا لسرلا سنج نم لوسر -
 هعاشأ امك ليف وأ «هلجأ ءاضقناب تام نإفأ .هبر

 ًاررض هسفن رضي اهنإ ؛ًائيش هللا رضي نلف هنيد نع مكنم مجري نمو ؟مكيبن هب مكءاج ام متكرتو «مکنید نع متعجر ءادعألا

 .ءازجلا نسحأ هيزجي هللا نإف ,مالسإلا ةمعن ىلع هبر ركشو ناهيإلا ىلع تبث نَّم امأ .ًاريظع

 ضَرَع هلمعب بلطي نمو .ًالّجؤم ًاباتك هل هللا اهرّدق يتلا ةدملا يفوتسي ىتحو هردقو هللا نذإب الإ دحأ تومي نل (14)

 «هبلط ام هحنمن ةرخآلا يف هللا نم ءازجلا هلمعب بلطي نمو «ةرخآلا يف هل طح الو «قزر نم هل هانمسق ام هطعن ءايندلا

O 

 کک

 .ًاريخ نيركاشلا يزجنسو «هداهجو هتعاطب انَرَكَش دق اذهف «موسقم قزر نم ايندلا يف هلام عم ًارفاو هءازج هتؤنو

 نأل ؛لتق وأ حورج نم مهب لزن اَمِل اوفعض امف ؛مهباحصأ نم ةريثك عومج مهعم لتاق نيقباسلا ءايبنألا نم ريثك )١57(

 نيرباصلا بحي هللاو .مهباصأ ام ىلع اوربص امنإ «مهودعل اوعضخ الو ءاوْرَجَع امو «مهبر ليبس يف كلذ

 انمادقأ تّبَو ءاننيد رمأ يف زواجت نم انم عقو امو ءانبونذ انل رفغا انبر : اولاق نأ الإ نيرباصلا ءالؤه لوق ناك امو )١140(

 .كئايبنآ ةوبنو كتينادحو دحج نم ىلع انرصناو ءانودع لاتق نم ٌرفن ال ىتح

 نسسحلا ءازج ابو «ضرألا يف مهل نيكمتلابو «مهئادعأ ىلع رصنلاب ايندلا يف مهءازج نيرباصلا كشلوأ هلا ىطعأف )١۸(

 .هقلخل هتلماعمو هبرل هتدابع نسحأ نم م لك بحي هللاو .ميعنلا تانج وهو ةرخآلا يف ميظعلا
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 ) ۱٤۹اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اأ اي( 1 0
 ع

 نيقفانملاو ىراصنلاو دوهيلا نم يلسرب اونمؤي

 «هنع مكنؤّهنيو هب مكنورمأي ایف نيكرشملاو

 «مكنيد نع اودترتو ءقح لا قيرط نع مكولضي

 .ققحملا كالحلاو نيبملا نارسخلاب اودوعتف
 3 : «مكر صان هللا لب ,مكورصني نل مهنإ(16)

 57 0 9 دوس إد عو اإ ..دحأ ةرصن ىلإ هعم جاتحي الف ءرصان ريخ وهو
 ركل ام دیبا بصور كالا يفر رتو و ا ادرفك نيذلا بولق يف فقس 0 اا اس وج ےک 20 ًدشأ اورفك نيذلا بولق يف فذقتس ١(

 SS ل 0 تو ٤ 2 هه م 2 ةهلآ كلاب ارشإ ببسب ؛فوخلاو زفلا
 ج ا وإ د و < ہر ر اهقاقحتسا ىلع ناهرب وأ ليلد مه سيل «ةموعزم

 ل

 صفو ادرک عت
 علهو بعر :ايندلا يف مهتلاحف هللا عم ةدابعلل

 نووأي يذلا ةرخآلا يف مهاكم امأ «نينمؤملا نم

 «مهناودعو مهملظ ببسب ب كلذو ؛رانلا وهف هيلإ

0 8 038 
î 

 ا ا ا : .مه ًاماقم ماقملا اذه ءاسو

1 
 رر ركام لڪاو 7 دخت ايَكسْإ وكب علا 2 نم هب مكدعو ام مكل هللا ققح دقلو

 )؟١6(

 | © ترم َكاَمِيريَخَدَت دو ےس 5 7 هدحأ» ةوزغ يف رافكلا نولتقت متنك نيح «رصن
 لاتقلا نع متفعضو منبج اذإ ىتح «ىلاعت هنذإب

 اهنوكرتت وأ مكعقاوم يف نوقبت له :متفلتخاو

 نم ةميزه لا مكب تَّلح ءلاح يأب مكنكامأ اوقرافت الأ مكرمأ نيح مكلوسر رمأ متيصعو ؟اهعمجي نم عم مئانغلا عمجل
 هللا فرص مث ءاهباوثو ةرخآلا بلطي نَم مكنم نأو «مئانغلا ديري نم مكنم نأ نّيبتو ءرصنلا نم نوبحت ام مكارأ ام دعب

 .نينمؤملا ىلع ميظع لضف وذ هللاو «مکنع افعف مكتبوتو مكمدن هللا ملع دقو «مكربتخيل ؛مكودع نع مكهوجو

 نم نيبراه لبجلا نودعصت متذخأ نيح مكرمأ نم ناك ام -ملسو هيلع هللا لص دمحم باحصأ اي- اوركذا (16)

 يف تباث ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرو «بعرلاو فوخملاو ةشهدلا نم مكارتعا امل دحأ ىلإ نوشفتلت الو «مكئادعأ

 E O يو ا اس و ولا

 ال مكلامعأ عيمجب ريبخ هللاو . ةميزهو فوخ نم مكب لح ام الو ءةمينغو رصن نم مكتاف ام ىلع اونزحت ال يكل ام

e 
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 نيصلخملا نينمؤملاب هللا ةمحر نم ناك مث )١655(

 ٌمه نم اهب لزن ام دعب نم م ولق يف ىقلأ نأ TE کک
 ۶ 1 ورک م ر کم

eصالخإلا لهأ مهو مهنم ةفئاط َيِئَع ساعن أ  

 مهسفنأ صالخ ما ىرخأ ةفئاطو «نيقيلاو | كلذ 0 نمد EHS ا

 «مهسفنأب اولغشو مهتميزع تفُعَضو .ةصاخ لا متن اََليفاَت ءَىَس هرقل آمان نان ووعي 35
 نأ اونظو «هيبنبو هنيدبو مهرب نظلا اوؤاسأو (  القل 1 اهنا بکا کرک

 هل موقت نل مالسإلا نأو «هلوسر رمأ ميال هللا 49 2 لو

 «مهجورخ ىلع نيمدان مهارت كلذلو «ةمئاق ا

 رايتخا نم انل ناك له :ضعبل مهضعب لوقي

 :-لوسرلا اهبأ- مه لق ؟لامقلل جورخلا يف

 مكجورخ رَّدق يذلا وهف هلل هلك رمألا نإ 0 2

 i نأ ف لوف تو مك تدع انفو ا ل

 مهجورخ ىلع ةرسحلا نم كلهنورهظيال ا انام اما عاوز كاوا يذل ٍفَأَرَص

 التف ام رايتخا ىندأ انل ناك ول :نولوقي «لامقلل 455 یاو م بوف فكرتَح كل لدم فام

 يف متنك ولو هللا ديب لاجآلا نإ :مه لق .انهاه ا ليس فرضن يلو صلف
IEEنيذلا جرخل «نوتومت مكنأ هللا رَّدقو ءمكتويب 1 نوم و  

 امو «نولتقي ثيح ىلإ توملا مهيلع هللا بتك
 نم مكرودص يف ام ربتخيل الإ كلذ هللا لعج

 يف اهب ميلع هللاو .لاعفألاو لاوقألا يف سانلل قفانملا نم نمؤملا رمأ رهظيو «بيطلا نم ثيبخلا زيميلو ءقافتلاو كشلا

 .مهرومأ نم ءيش هيلع ىفخي ال «هقلخ رودص

 ةوزغ يف نوكرشملاو نونمؤملا ىقتلا موي لاتقلا نع- ملسو هيلع هللا ىلص دمحم باحصأ اي- مكتم اوُرف نيذلا نإ )٠١(

 روفغ هللا نإ .مهبقاعي ملف مهنع هللا زواجت دقلو «بونذلا نم اولمع ام ضعبب بنذلا اذه يف ناطيشلا مهعقوأ امنإ «دحأ»

 .ةبوقعلاب هاصع نم لجاعي ال ميلح «نيبئاتلا نيبنذملل

 مهناوخإل نولوقي مهف «مهبرب نونمؤي ال نيذلا نيرفاكلا اوماشت ال هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدَص نيذلا اأ اي )١57(

 ءالؤه جرخي ملول :اولت وأ اوتامق نيلتاقملا ةازغلا عم اوناك وأ مهشاعم نع هللا ضرأ يف نوثحبي اوج رخ اذإ رفكلا لهأ نم

 مهنإف نونمؤملا امأ ,مهبولق يف رقتست ةرسحو ًانزحو املأ مهديزي لوقلا اذهو .اولتُق امو اوتام ام انعم اوماقأو اولتاقي لو

 وأ ًارفاسم ناك نإو- ةايحلا هل رَّدق نم يبحي هللاو «ةبيصملا مهنع ففخيو ؛مهولق هللا يدهيف هللا ردقب كلذ نأ نوملعي

 .هب مكيزاجيف هريصب هنولمعت ام لكب هللاو .ًايقم ناك نإو هلجأ ىهتنا نم تيميو -ًايزاغ

 مكنمحر يلو «مكبونذ مكل هللا نرفغيل «لاتقلا ءانثأ يف متم وأ هللا ليبس يف نودهاجت متنأو -نونمؤملا اهيأ- متلتف نعلو ( 191

 .اهلهأ هعمجي امو ايندلا نم ريخ كلذو «ميعنلا تانجب نوزوفتف «هدنع نم ةمحر

 هرثأ نم ناكو «هللا دعو يف ةقثو ًانانئمطا مغو

Yo 



 ةايحلا هذه يف مكلاجآ تضقنا نئلو 0

 وأ خل نقلا كي اإ ةحاس يف متلتق وأ «مكشرُف ىلع متمف ءايندلا
 ر ےک وو و مكيزاجيف «نورشحت هدحو هللا ىلإل .لاتقلا

 عاد دفِرْمال ركع معاف 4 .مكلامعأب

 © َنيكوَسْلا بِ ف اإ اأ - كباحصألو كل هللا نم ةمحربف (۹)
 هر ضني ىلا ۲س کلان ساک 9 ولو ,مهب ًاقيفر تنكف كيلع هللا سم - يبنلا

 ا روو لکو اک 1و ۸  َفَرَصنال ءبلقلا يساق قلا ئيس تنك

e :لۇ وا يَ  
 ناك امب مهذخاؤت الف ا ا

 -يبنلا اهيأ- هللا لأساو ««دحأ) ةوزغ يف مهنم

 ىلإ جاتحت يتلا رومألا يف مهرواشو «مه رفغي نأ

 دعب- رومألا نم رمأ ىلع تمزع اذإف «ةروشم
 نإ ؛هدحو هللا ىلع ًادمتعم هِضْمَأَف -ةراشتسالا

 .هيلع نيلكوتملا بحي هللا

 2 داور را دحأ الف هتنوعمو هرصنب هللا مكددمي ن0
 کک جلاء 8ع

 1 5 يذلا اذه نمف مكلذخي نإو ؛مكبلغي نأ عيطتسي
 م ناڪ نإ کير ¢

 0 _ ىلعو ؟مكل هنالذخ دعب نم مكر صني نأ عيطتسي تسي

 َرْشَلُاَهَيِْخْعِمْسْبَصأَدعةَبيِصْمُو .نونمؤملا لكوتيلف هدحو هللا
 نأب هباحصأ نوت نأ بنل ناك امو )١61(

 ىب هللا هصتخا ام ريغ ةمينغلا نم ًائيش ذخأي

 هل ًالماح هذخأ اهب تأي مكنم كلذ لعفي نمو

 .ملظ نود صوقنم ريغ ًايفاو تبسك ام ًءازج سفن لك ىطعُت مث «دوهشملا فقوملا يف هب حضفيل ؛ةمايقلا موي
 «منهج نكس كلذب قحتساف هبرل طخسم «يصاعمل ا ىلع ٌبِكُم وه نمو هللا ناوضر هدصق ناك نم يوتسي ال 7
 .ريصملا سئبو

 يف نوتوافتم هللا طخسسي امل نوعبتملا رانلا باحصأو «تاجردلا يف نوتوافتم هللا يضري امل نوعبتملا ةنجلا باحصأ (1)

 .ءيش اهنم هيلع ىفخي ال مهلامعأب ريصب هللاو .نووتسي ال «تاکردلا
 نم مهرهطيو «نآرقلا تايآ مهيلع ولتي .مهسفنأ نم ًالوسر مهيف ثعب ذإ ؛برعلا نم نينمؤملا ىلع هللا معنأ دقل (114)
 .رهاظ لهجو ّيغ يفل لوسرلا اذه لبق نم اوناك نإو ءةنسلاو نآرقلا مهملعيو «ةدسافلا قالخألاو كرشلا
 موي يف نيكرشملا نم اهيلثم متبصأ دق ؛دحأ» موي مكنم بيصأ ام يهو «ةبيصم -نونمؤملااهيأ- مكتباصأ ال وأ (155)

 مهل لق ؟نوكرشم ءالؤهو انيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو نوملسم نحنو اذه نوكي فيك :نيبجعتم متلق «(رّذب"»
 هللا نإ .مئانغلا عمج ىلع مكلابقإو مكلوسر َرْمَأ مكتفلاخم ببسب ؛ ؛مكسفنأ دنع نم وه مكباصأ يذلا اذه : :-يبنلا اهمأ-
 .همكحل بّقعم ال «ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي
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 نرمل ا روس مانجا

 ةوزغ يف لتق وأ حارج نم مكب عقو امو )١17(

 نيكرشملا عمجو نينمؤملا منَ ىقتلا موي دحأ»

 «يناث نيكرشملل مث ًالوأ نينمؤملل رصنلا ناكف
 هملع ام رهظَيلو «هردقو هللا ءاضقب هلك كلذف

 .مكنم نيقداصلا نينمؤملا زيميل ؛لزألا يف هللا

 يفام هللا فشك نيذلا نيقفانملا ملعيلو 1١77( لا اودعقورهنوحاإل اول اَقَني نيك ننس يرو

 انعم اولتاقاولاعت :مه نونمؤملا لاق نيح مهبولق ا yT اوايفاَماكوعاطَو

 :كل ادحا نولتاقت مكنأ ملعن ول :اولاقف € و ر 22
 ا هربا الهون ردع ترم ارا دونر لال 1 لا مهلت هك دریوو یبا اتاومأ |

 يف سيل ام مههاوفأب نولوقي مهأل ؛ناهيإلل
 .مهرودص يف نوفي اب ملعأ هللاو .مهبولق 7 ا

 اودعق نيذلا مه نوققانملا ءالؤه (158) ا 0 تو ا 8

 4 ا 5 8 0 9 ر ےک ہر ر 27د

 يف نيملسمل عم اوبيصأ نيذلا مهناوخإل اولاقو اس yy ناھ

 الا :(دحأ» موي نيكرشملا مهيرح : ا اوهم هو ا

eنع اوعفداف :-لوسرلا اهبأ- مه لق .اولتقام 8 ق بطلات 3  

 مكاوعد يف نيقداص متنك نإ توملا مكسفنأ | رشا لا وغم دق سالا نإ شان
Êت 010 ےس ےس ےس يو سب  

 هنم متوجن دق مكنأو ءاولتق ام مكوعاطأ ول مهتنأ |( ا © ليڪا هللا امسح اول اَقَوَنَمِيِإ مهد

 .لاتقلا نع مكدوعقب :

 اولتف نيذلا نأ -يبنلا اهيأ- ٌنّئظت الو )١119(

 «هليبس يف اوتامو ؛هلجأ نم نم اودهاج يذلا مهبر راوج يف ةيخزرب ةايح ءايحأ مه لب ءائيش نوشي ال تاومأ هللا ليبس. يف

 .نومّعَتُيو «ةنجلا يف مهقزر مهيلع يرجي

 هب رفت ام اضرلاو ميعنلا نم همرك عساوو هدوج ميظع نم مهاطعأف «م هيلع هللاَّنَم نيح ةداعسلا مهتمَعدقل )17١(

 ريخلا نم نولانيس مهخأ ولعل ءاوزاف امك اوزوفيل ؛ءايحأ مهو مهوقراف نيذلا نيدهاجملا مهناوخإب نوحرفي مهو «مهنيعأ

 نونزحي مه الو «ةرخآلا رومأ نم نولبقتسي ايف مهيلع فوخ ال نأو «هل نيصلخ هللا ليبس يف اودهشتسا اذإ هولان يذلا

 .ايندلا ظوظح نم مهتاف ام ىلع

 نم هديزيو هيدي لب «هب نينمؤملا رجأ عيضيال هللا نأو «هئاطع ليزجو هللا معن نم اوطعأ اهب ةرماغ ةحرف يف مهنإو (171)

 ام عم ادحأ» ةوزغ يف مهتميزه دعب (دسألا ءارح» ىلإ نيكرشملا باقعأ يف اوجرخو هلوسرو هللا ءادن اوّل نيذلا (11)

 .ميظع باوث نيقتملاو مهنم نينسحملل «مهيبن يدبب اومزتلاو «مهدهج ةياغ اولذبو «حارجو مالآ نم مهب ناك

 مك يحس ا كج نجر لع مرا اونع] ةقدعت مو داس ابا: :نيكرشملا ضعب مه لاق نيذلا مهو (17)

 نع كلذ مهيني لو «مه هللا دعوب ًاقيدصتو ًنيقي فيوختلا كلذ مهدازف ؛مهب مكل ةقاط ال هنإف «مهءاقل اوقتاو مهورذحاف

 .هدابع ريبدت هيلإ ضّوفملا ليكولا مُعِنو ءانيفاك :يأ هللا انبسح :اولاقو هللا ءاش ثيح ىلإ اوراسف ؛مهمزع
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 0 اوبو وش ي چ ره شست وو هللا سَ أ 4 ناو "1 ب ىلإ رمح نم اوعجرف وو ا اا 9 «ةنيدملا» لإ «دسأللا ءارمح» رم اوعج رف )١75(

 هنم لضفبو «ليزجلا باوشلاب هللا نم ةمعنب

 اولذأو ءًانيقيو ًاناميإ اودادزا دقو «ةيلاعلا ةلزنملاب
 «لاتقلاو لتقلا نم ةمالسلاب اوزافو هللا ءادعأ

 هللاو .هلوسرلو هل مهتعاطب هللا ناوضر اوعبتاو

 ىلعو مهيلع عساو ريثك ءاطعو ناسحإ وذ

 ناطيشلا وه كلذ يف مكل طبعا تإ )٠۷١(

 ؛نيك رشملا اوفاخت الف «هراصنأ مكفّوْخي مكءاج

 لابقإلاب ينوفاخو ءمهل رصان ال فاعض مال

 نيعبتمو «يب نيقدصم متنك نإ يتعاط ىلع
 50000 .يلوسر
 کک ١ اهيأ- كبلق ىلإ ًنزحلا لخّدُيال 7

 يف مهتعراسمب ٌرافكلا ءالؤه -لوسرلا
 لك هكا ر ا ل هللا اورضي نل كلذب مهنإ ءلالضلاو دوحجلا
 هوم رۇب اوب لبر رع ب ةوالح اهنامرحب مهسفنأ نورضي امنإ ايش
 دج تلقا هيا اار برکا 7 لعجي الأ هللا ديري «باوشلا ميظعو ناميإلا
 ةوعد نع اوفرصنا مهنأل ؛ةرخآلا يف ًاباوث مهل

 .ديدش باذع مهلو «قحلا

 باذع ةرخآلا يف مو ,مهسفنأ ىلع دوعي مِهِلْعِف ررض لب ءائيش هللا اورضي نل ناهيإلاب رفكلا اولدبتسا نيذلا نإ ۷

 اولاتدق مج «مهبونذو مهرفكب مهذخاؤن لو ءايندلا عتُمب مهانعتمو ؛مهرامعأ الط اذإ اننأ نودحاجلا ٌسنظي الو (1)

 .مُكذيو مهني باذع مهو ءانايغطو ًايلظ اودادزيل ؛ ؛مهاجآو مهباذع رخؤن اهنإ « «مهسفنأل ًاريخ كلذب

 قفانملاب مكنم نمؤملا سابتلا نم هيلع متنأ ام ىلع هعرشب نولماعلا هلوسرو هللاب نوقّدصملا اهيأ مكَعَديِل هللا ناك ام (14)

 ىلع -نونمؤملا اهيأ- مكعلطي نأ هللا ةمكح ني ناك امو .قداصلا نمؤملا نم قفانملا فرعُيف «بيطلا نم ثيبخ ا ّريِوَي ىتح
 يفطصي ىلاعت هللا نأ ريغ «ءالتبالاو نحملاب مهزيمي هنكلو «قفانملا نم مهنم نمؤملا اوفرعتف «هدابع نم هملعي يذلا بيغلا

 مكبر اوقتتو ًاقداص ًاناييإ اونمؤت نإو ؛هلوسرو هللاب اونمآف «هنم يحوب بيغلا ملع ضعب ىلع هعلطيل ؛ءاشي نم هلسر نم
 .هللا دنع ميظع رجأ مكلف «هتعاطب

 لالا اذه نأل ؛مهل رش وه لب «مه ريخ لخبلا اذه نأ هنم ًالضفت م هيلع هب هللا معنأ اب نولخبي نيذلا ننظي الو ©
 ءانف دعب يقابلا وهو ؛كلملا كلام وه ىلاعتو هناحبس هللاو .ةمايقلا موي مهقانعأ يف عضوي ران نم ًاقوط نوكيس هوعمج يذلا

 .هقاقحتسا رْذَق ىلع ًالك يزاجيسو ءاهعيمج مكلامعأب ريبخ وهو «هقلخ عيمج



 نارتع لآ دن ةروس مي ارجل

 :اولاق نيذلا دوهيلا لوق هللا عمس دقل (۱۸) 5 مَ مو قم هم

 «ًالاومأ هضرقن نأ انم بلطي انيلإ ريقف هللا نإ

 «هولاق يذلا لوقلا اذه بتكتس .ءاينغأ نحنو

 مهئابآ لْثَق نم ناك اب نوضار مهنأ بتكتسو
 مهذخاؤن فوسو ءاناودعو (لظ هللا ءايبنأل

 رانلا يف مهو مهل لوقنو «ةرخآلا يف كلذب

 .ةقرحملا رانلا باذع اوقوذ :نوبذعي

 هومتمّدق ام ببسب ديدشلا باذعلا كلذ (۱۸1) ا تقص زط ڪ ن رور

 ةيلعفلاو ةيلوقلا يصاعملا نم ايندلا مكتايح يف

 ديبعلل مالظب سيل هللا نأو «ةيداقتعالاو

 مالسإلا ىلإ اوُعُد نيح دوهيلا ءالؤه (18)
 لڪ 0 ر رل کلا رار یکتا 3

 ةعدبقلا يأ موب رڪ روج أ تدوم ولآ یاد
 نَم قّدصن الأ ةاروتلا يفاناصوأ هللا نإ :اولاق 8 e 1 ع

 ةقدصب انيتأي ىتح «هللا نم لوسر هنإ :لوقیانءاج مك دامك كلل 0 خرق اچ

 .اهقرحتف ءامسلا نم ران لزنتف هللا لإ اهب برقتي ر ابدل ريف
 ؛مكلوق يف نوبذاك متن :-لوسرلا اهيأ- مه لق 1 سذأأ یم ڪڪ شاو ركع

 تازجعم اب يلبق نم ٌلسر مكءابآ ءاج دق هنأل | : : 1

 نايتإلا نم متلق يذلابو «مهقدص ىلع لئالدلاو

 ءالؤه مكؤابآ لت َمِلَف ءرانلا هلكأت يذلا نابرقلاب

 مارف ندا مسك نإ ءايبنألا

 «كلبق نم نيلسرملا نم نم ًاريثك نولطبملا بَّذك دقف «رفكلا لهأ نم مهريغو دوهيلا ءالؤه - لوسرلا اهيأ- كبك نإف (184)

 باتكلاو «تاملظلا فشكي رون يه يتلا ةيوامسلا بتكلاو ءتاحضاولا ججحلاو تارهابلا تازجعملاب مهم اوقأاوؤاج

 حضاولا نّيبلا

CSمكلامعأ ىلع مكروجأ نوُقوُت انإو . معسل ولسا اج تو وسلا  

ELالإ ايندلا ةايحلا امو .بلطي ام ةياغ لان دقف ةنجلا هلخدأو رانلا نم هاّجنو هبر همركأ نمف افاق مري تي رش  

 .اهب اوُرتغت الف «ةلئاز ةعتم

 مكسفنأ ينو ءاهبيصت يتلا حئاوجلابو «ةّبحتسم لاو ةبجاولا تاقفنلا جارخإب مكلاومأ يف - -نونمؤملا اهيأ- نتحمل (185)

 .هريغ نم قداصلا نمؤملا رّيمتي رّيمتي ىتح كلذو ؛بابحألل دمو لتق وأ حارج نم مكب لحي امو «تاعاطلا نم مكيلع بجي اهب

 اهيأ- اوربصت نإو .مكنيد يف نعطلاو كرشلا ظافلأ نم مكعامسأ يذؤي ام نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا نم َنُعمسَتلو

 .اهيف سفانيو ءاهيلع مزعُي يتلا رومألا نم كلذ نإف .هتيصعم بانتجاو هتعاط موزلب هللا اوقتتو هلك كلذ ىلع -نونمؤملا
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 هللا ذخأ ذإ -لوسرلا اهيأ- ركذاو (۷)

 نم باتكلا هللا مهاتآ نيذلا ىلع قثوملا دهعلا

 ىراصنللو ةاروتلا دوهيللف «ىراصنلاو دوهيلا

 ءامهيف ام سانلل اونيبيو ءا اولمعيل ؛ليجنإلا

 ملو دهعلا اوكرتف «هوفخي الو كلذاومتكيالو

 ا حاول

 «نورتشي ءارشلا سئبف «باتكلا مهفيرحتو قحلا

 .باتكلا مهليدبتو «قاثيملا مهعييضت يف

 نم اوُنَأ مب نوحرفي نيذلا ننظت الو (18)

 :مهريغو نيقفانملاو دوهيلاك ةحيبق لاعفأ

 الف ءاولعفي مل اب سانلا مهيلع يني نأ نوبحيو
 يف مهو ءايندلا يف هللا باذع نم نيجان مهننظت

 ديدش ديعو ةيآلا يفو .عجوم باذع ةرخآلا

 رختفم لكلو «هب بجعم ءوسلا لعفل تآ لكل

 .هودمحيو سانلا هيلع ينل ؛لمعي م اهب
 ضرألاو تاومسلا كلم هدحو هللو )

 .ريدق ءيش لك ىلع هللاو ءامهيف امو

 ريغ ىلع ضرألاو تاومسلا قلخ يف 0

 باحصأل هللا ةينادحو ىلع ةميظع نيهاربو َلئالدل ءأرّصِقو ًالوط امهفالتخاو «راهنلاو ليللا باعت يفو ,قباس لاغم
 .ةميلسلا لوقعلا

 «ضرألاو تاومسلا قلخ يف نوربدتي مهو «م يونج ىلعو ًادوعقو ًامايق :مهلاوحأ عيمج يف هللا نوركذي نيذلا (11)

3 3 01 

ENE 0ساالر ر بكوسأأأ  
 ق وبات غا موو ڈی کوک ل

 امبولانس © ترت شیام شم ةي

 ا حي فأول العقير ايامنا نبوت

eكمر ما باده  
 ىفذإ© ريق و زا راولم

 تراها لآ ٍفيليْخَلَو ضْراْلاَو تو ساقا
 اوال دور یل © بلال أَ و 00

 | ضال ومس قاڪ ف د ورڪس و ر هيو لکو

 ھرالاب ادعا كنس طلا کک

 نيني امو هدر دقران
 ا 16 ص

 تنم یال ی واتای واتم اسف یس اتام
EE 

 ا دعرام اتار اتد فر ارا تروس
 س ۳ و ےک اک ر اا ا

 )دايما فعال كنإ ميقا اترتا

 .رانلا باذع انع ْفرضاف «كلذ نع هّرنم تنأف ءاثبع قلخلا اذه تدجوأ ام انّير اي :نيلئاق

 مهسفنأل نيلاظلا نيبنذملل امو ءهتنهأو هتحضف دقف هبونذب رانلا هليدُت نم -هللأ اي- كنإف ءرانلا نم انجن انّبر اي (019)
 .ةمايقلا موي هللا باقع مهنع عفدي دحأ نم

 «كتينادحوب رارقإلاو كب قيدصتلل سانلا يداني - ملسو هيلع هللا لصدمحم كيبن وه- ًايدانم انعمس اننإ انّير اي ( 0
 .نيحلاصلاب انقحلأو ءانيويع رتساو ءانبونذ انل رفغاف .هتلاسر انُقَّدصو هتوعد انبجأف «كعرشب لمعلاو

 كنإف «ةمايقلا موي انيونذب انحضفت الو «ةيادهو قيفوتو نيكمتو رصن نم كلسر ةنسلأ ىلع انتدعو ام انطعأ ابر اي(

 .كدابع هب َتْدَعَو ادعو فلل ميرك

Yo 



 ا و ا 2

 6 ر

 َنرْيَكُحْلأ 010
 210 ت
 اھت نم قريت تنتج نجمي اََو ھتاو س رع

 1-5 و 2

 © بازل نخ کاوو

 دهج عيضي ال هنأب مهءاعد هللا باجأف (155)

 «ىثنأ وأ ناك ًاركذ ًاحاص ًالمع مهنم لمع نم

 ءازجلاو لامعألا لوبقو نيدلا ةّرخَأ يف مهو

 هللا اضر يف ٌةبغر اورجاه نيذلاف ءءاوس اهيلع

 ةعاط يف اوذوأو يهرايد نم اوجرخأو «ىلاعت

 هللا ليبس يف اولتقو اولتاقو ىاَيِإ مهتدابعو مهمر
 / م 16

 هوبكترا ام مهيلع هللا ٌَنرتسيل «هتملك ءالعإل | ا تسلا

 الف ءايندلا يف مهيلع اهرتس امك ءيصاعملا نم

 نم يرجت تانج مهَّئلخديلو ءاهيلع مهبساحي

 دنع نم ءازج راهنألا اهراجشأو اهروصق تحت ا -

 .باوثلا نسح هدنع هللاو هللا ١

 لهأ هيلع مب -لوسرلا اهيأ- رتغتال(195١)

 يف ةَعَسو «شيعلا يف ةطسب نم هللاب رفكلا

 تاراجتلل ناكم ىلإ ناكم نم مهاقتناو ءقزرلا

 اذه لوزي ليلق اًّمعف «لاومألاو حابرألا بلطو

 نينا ماما اج رک نهتعالك

 موي مهريصم نوكي مث «لئاز ليلق عاتم (1910)

 شارفلا سئبو «رانلا ىلإ ةمايقلا
 اهروصق تحت نم يرجت تانج مه هلا ٌّدعأ دق «هيهاون اوبنتجاو هرماوأ اولثتماو مهر اوفاخ نيذلا نكل (۱۹۸)

 اورفك نيذلا هيف بلقتي ام ةعاطلا لهأل لضفأو مظعأ هللا دنع امو .هنم نوجررخي ال مئادلا مهزنم يه «رابنألا اهراجشأو

 .ايندلا ميعن نم

 ل لز او نار ذه نم کیا نُ نو هرس ادار اسار آر ۵اب قئصي بالا لمآ نما اد 9

 هللا لزنأ ام نومتكي الو ءايندلا ماطح نم ًاليلق ًانمث هللا تايآب نورتشي ال ءهل نيعضاخ «هلل نيللذتم ليجنإلاو ةاروتلا نم

 ا ا ل
 .اهيلع مهتبساحمو «محلامعأ ءاصحإ هزجعي ال «باسحلا عيرس

 «ءالبو رض نم مكي لزني ام ىلعو «مکبر ةعاط ىلع اوربصا هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدَص نيذلا اهيأاي 2٠١

 ؛مكلاوحأ عيمج يف هللا اوفاخو «مكودعو يودع داهج ىلع اوميقأو «مكنم ًاربص دشأ اونوكي ال ىتح مكءادعأ اورباصو

 .ةرخآلاو ايندلا يف هاضرب اوزوفت نأ ءاجر
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 اتار يوا

 ریا رکا ہلا ! 4 ءاسنلا ةروس إل
 اتوب ین نیک فلک عَ ا١٣ ىرماوأ اومزتلاو هللا اوفاخ سانلا اهيأ اي )١(

 EE e وجيز | نفت نم مكقلخ يذلا وهف ؛هيهاون اوبتجاو
 . ا اهج وز اهنم قلخو «مالسلا هيلع مدآ يه ةدحاو
 درو عنهن الود | ًالاجر ضرألا ءاحنأ يف اههنم رشنو «ءاوح يهو
 هوما او ڪات لو ياس کک هب لأشي يذلا هللا اوبقارو «تاربثک ءاسنو ًاريثك
 اشا و |  .مكماحرأ اوعطقت نأ اورذحاو ءًاضعب مكضعب

 اد ءْدِح .مكلاوحأ عيمجل بقارم هللا نإ
 : رک ر ر سر 7 غولبلا نود مهو مهؤابآ تام نّماوطعأو ()

 اولصو اذإ مهلاومأ -ءايصوأ مهيلع متنكو-
 ر 58 ظفح ىلع ةردق مهنم متيأرو «غولبلا نس

 Kl ا د درهای اولعجتو .مهلاومأ نم دّيجلا اوذخأت الو مهاومأ
 ؛ 0 ر 25 مهلاومأ اوطلخت الو «مكلاومأ نم ءيدرلا هناكم

 اقم وینت کیر ر یک یکی
 01201 .[يظع (ثإ بكترا دقف كلذ ىلع آرت ¿

OTات ناار اديس ا اول ارا  
 ادق ورع لڪ ايار ناک هو ففعل نر رر ی ناب كردي كف
 هم دشاه ومارد نم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناو نهوكرتاف
 ا :نهريغ
 نم مكدنع اهب وأ «ةدحاوب اوفتكاف نهنيب اولدعت
 برقأ «نيميلا كلم وأ ةدحاو ىلع راصتقالا وأ «عبرأ ىلإ ةدحاو نم جاوزلاو تاييتيلا يف مكل هتعرش يذلا كلذ .ءامولا

 .يدعتلاو رؤجلا مدع ىلإ

 مكل نهسفنأ تباط نإف .مكنم سفن بيط نع ةمزال ةضيرفو ةبجاو ةيطع «نهروهم ءاسنلا -جاوزألا اهيأ- اوطعأو )٤(

 .بيط لالح وهف هيف اوفّّرصتو «هوذخف مكل هنبَموف رهملا نم ءيش نع
 ءاههجو ريغ يف اهوعضيف مكيديأ تحت يتلا مهلاومأ نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا نم رذّبي نم -ءايلوألا هيأ - اوتؤت الو (0)

 بيطلا مالكلا نم ًافورعم ًالوق مهل اولوقو «مهوسكاو اهنم مهيلع اوقفنأو «سانلا ةايح مايق اهيلع يتلا يه لاومألا هذهف
 .نسحلا قلخلاو

 ؛غولبلا نس ىلإ اولصو اذإ ىتح «مهلاومأ يف فرصتلا نسح ىلع مهتردق ةفرعمل ىماتيلا نم مكيديأ تحن ن اوربتخاو (1

 ًافارسإ اهعضوم ريغ يف اهقافنإب اهيلع اودتعت الو مهل اهومّلسف « مهلاومأ ظفح ىلع ةردقو ؛مهنيد يف ًاحالص مهنم متملَعو
 نمو ءائيش ميتيلا لام نم ذخأي الو «هانغب ففعتسيلف مكنم لام بحاص ناك نمو .مكنم اهوذخأي نأ لبق اهلكأل ةردابمو
 اهومتملسو مّلُحلا مهغولب دعب مهلاومأ ظفح ىلع نورداق مهنأ متملع اذإف . .ةرورضلا دنع هتجاح ردقب ذخأيلف يقف ناك

 بساحمو «مکیلع دهاش هللا نأ مكيفكيو .كلذ اوركني الثل ؛مهيلإ ًالماك مهقح لوصول ًاناض ؛مهيلع اودهشأف «مهيلإ

 .متلعف ام ىلع مكل

 و
 ر
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 ارح ادو وا
 زدت لوو نفر خفاء يسا

 ك

 اا م
 مآ دس

 ص

 اهيووؤوَجِص ٍةَيِصَوِدَعَب
 كك 2 ران

 .اهّرح نوساقي ارا نولخديسو «ةمايقلا موي مهنوطب يف

 بيصن -ًارابك وأ ًاراغص- روكذلل (۷)

 نوبرقألاو نادلاولا هكرت اميف هللا هعرش

 ةبصنأ يف «ًأريثك وأ ناك ًاليلق «لاملا نم

 «ءالؤهل لجو زع هللا اهضرف ةحضاو ةددحم

 .كلذك ءاسنللو

 تيملا ٌبراقأ ثاريملا ةمسق رضح اذإو (۸)

 تام نَم اهرضح وأ «ةكرتلا يف مهل نحال نمت

 ال نَم وأ «غولبلا نس نود راغص مهو مهؤابآ
 مهوطعأف مهتجاح ٌدسيو مهيفكي ام نوكلمي

 ميسقت لبق بابحتسالا هجو ىلع لاملا نم ايس
 ريغ ًانسح ًالوق مه اولوقو ءاهباحصأ ىلع ةكرتلا

 .حيبق الو شحاف
 نم اوكرتو اوتام ول نيذلا ٍفَحَيْلو (9)

 ملظلا مهيلع اوفاخ ًافاعض ًاراغص ءانبأ مهفلخ

 نم مهيديأ تحت نميف هللا اوبقاريلف «عايضلاو

 نسحو ؛مهلاومأ ظفحب كلذو «مهربغو ىماتيلا
 ًالوق مهل اولوقيلو «مهنع ىذألا عْفَدو «مهتيبرت

 .فورعملاو لدعلل ًاقفاوم

 «ىماتيلا لاومأ ىلع نودي نيذلا نإ )٠١(

 ججأتت ًاران نولكأي امنإ «قح ريغب اهنوذخأيف

 لثم ركذلل :مه هلك هثاریمف ءاثانإو ًاروكذ : ًادالوأ كرتو مكنم دحأ تام اذإ : مكدالوأ نأش يف مكرمأيو هللا مكيصوي (۱۱)

 اهلف «ةدحاو ةنبا تناك نإو كرت ام اثلث رثكأف نيتنبللف طقف تانب كرت نإف .مهريغ ثراو كانه نكي مل اذإ «نييثنألا بيصن

 دلو هل نكي مل نإف .رثكأ وأ ًادحاو «ىثنأ وأ ناك ًاركذ :دلو هل ناك نإ سدسلا امهنم دحاو لكل تيملا يدلاولو .فصنلا

 بأللو ءسدسلا همألف ءًاثانإ وأ اوناك ًاروكذ «رثكأف نانثا ةوخإ تيملل ناك نإف . يقابلا هيبألو ثلثلا همألف هادلاو هثروو

eنم هيلع ام جارخإ وأ «ثلثلا دودح يف تيملا ةبصو جارخإ دعب نوكي انإ ةكرتلل ميسقتلا اذهو .  

 ًادحاو اولضفت الف ؛مكارخأو و مكايند يف عفن مكل برقأ مهيأ نوفرعت ال ثرإلا مه ضف نيذلا مكؤاننأو مكؤابآ .نبن

 .مهل هع رش |هيف ًاريكح < هقلخب يلع ناك هللا نإ . هللا نم مكيلع ضورفم هب مكتيصوأ يذلا اذه ا
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 كرتام فصن -لاجرلا اهبأ- مكلو 9

 ًاركذ دلو نه نكي مل نإ ن نہتافو دعب مكجاوزأ

 امم عبرلا مكلف دلو نم ناك نإف «ىشنأ وأ ناك

 وأ «ةزئاجلا نهتيصو ذافنإ دعب نم هنوثرت «نكرت
 مكجاوزألو .هيقحتسمل نْيَد نم نهيلع نوكي ام

 مكل نكي مل نإ «متكرت امن عبرلا -لاجرلا اهيأ-

 مكل ناك نإف «نهريغ نم وأ نهنم ةنبا وأ نبا

 عبرلا مسقي «متكرت امم نمثلا نهلف ةنبا وأ نبا

 ناك ةدحاو ةجوز تناك نإف «ءنهنيب نمثلا وأ

 هب متيصوأ متنك ام ذافنإ دعب نم ءاحلًاثاريم اذه

 مكيلع نوكي ام ءاضق وأ «ةزئاجلا اياصولا نم

 وأ هل سیلو ةأرما وأ لجر تام نإو .نْيَد نم

 مأ نم تخأ وأ خأ اه وآ هلو ,دلاو الو دلو اهل

 وأ ةوخإلا ناك نإف .سدسلا امهنم دحاو لكلف

 ثلثلا يف ءاكرش مهف كلذ نم رثكأ مأل تاوخألا

 «ىثنألاو ركذلا نيب قرف ال ةيوسلاب مهنيب مسقي
 مأل تاوخألاو ةوخإلل هللا هضرف يذلا اذهو

 ناك نإ هتيصو ذافنإ دعب نم مهلًاثاريم هنوذخأي

 ان وش خيال

 : | شتي من نيڪ جور | ركام ف ضن مڪو

 لا اممم همي داور ت اےس نیا ةَ

 دو اتوي ييو ري نت

 و ردكم كس ل يك م مرات رهو

 ا قلا انه داور ڪل تاڪ نا

 | تاكد دو اھت وصوص
 | الك تريلر
 شلش امتدح
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 وع 1 و ب صصص وک و ےس ر وس
 ر ی ور وو هللا ر
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 حلصي اهب ميلع هللاو .مكل ةعفان ةيصو مكبر مكاصوأ اذهب .ةثرولا ىلع هيف ررض ال «تيملا نويد ءاضقوأ «ءيشب ىصوأ دق

 .ةبوقعلاب مهلجاعي ال ميلح «هقلخ

 ميلعلا هللا دنع نم اهنأ ىلع ةلادلا هعئارش «ثيراوملاو ءاسنلاو ىماتيلا يف هللا اهعرش يتلا ةيهلإلا ماكحألا كلت (1)

 يرجت ءروصقلاو راجشألا ةريثك تانج هلخدي ءاهريغو ماكحألا هذه نم هدابعل عرش اهيف هلو سرو هللا عطي نمو .ميكحلا

 .ميظعلا حالفلا وه باوثلا كلذو «هنم نوجرخي ال «ميعنلا اذه يف نوقاب مهو «ةبذعلا اههايمب رانألا اهتحت نم

 ًاران هلخدي ءاهب لمعلا ليطعت وأ ءاهرييغتب هدابعل هللا هع رش ام هزواجتو «هللا ماكحأل هراكنإب «هلوسرو هللا صْعَي نمو )١5(

 .هنيهيو ا اذه هلو ءاهيف ًاثكام

۷۹ 



 ِءاَسيلاةَروُس عيا

 «مکئاسن نم نينزي يتاللاو )١5(
 اودهشتساف

لع -ةاضقلاو ةالولا اهيأ-
 لاجر ةعبرأ نهي

 كلذب نهيلع اودهش نإف «نيملسملا نم لودع

تنت ىتح تويبلا يف نهوسبحاف
 ن تايح يه

 نم صالخلل ًقيرط نه هللا لعجي وأ «توملاب
 .كلذ

ُذآف ءىنزلا ةشحاف يف ناعقي ناذللاو (17)
 امهو

بات نإف «خيبوتلاو رجهلاو برضلاب
 عقو اع ا

 ةحلاصلا لامعألا نم نامّدقي اهب احلصأو امهنم

 ةيآلا هذه نم دافتسيو .امهاذأ نعاوحفصاف

 «َنْوَذَوُي ةشحافلا اولعف اذإ لاجرلا نأ اهلبق يتلاو

 «توملا هتياغ سبح اف هنيدي ّنْسَبحُت ءاسنلاو
 اذه ناكو .حالصلاو ةبوتلا ىلإ اهتياهن ةيذألاو

 «هلوسرو هللا عرش اهب خس مث مالسإلا ردص يف

 نارحلا امهو ,ةنصحملاو نصحملل مجرلا وهو

 «حيحص حاكن يفاعماج ناذللا «نالقاعلا ناغلابلا

 هللا نإ .امهريغل ماع بيرغتو «ةدلج ةئام ُدلجلاو

 .مهب ًاريحر «نييئاتلا هدابع ىلع ًاباوت ناك
 صاع لكف- هللا طخ سل اهباجيإو ءاهتبقاعل مهنم لهجب بونذلاو يصاعملا نوبكتري نيذلا نم ةبوتلا هللا لبقي امَّنإ (۱۷)

 ةنياعم لبق ةعاطلاو ةبانإلاب مهبر ىلإ نوعجري مث -ميرحتلاب ًالاع ناك نإو «رابتعالا اذبب لهاج وهف ًادّمعتم وأ ًانطخ هلل

 .هريدقتو هريبدت يف |يكح «هقلخب |يلع هللا ناكو .مهتبوت هللا لبقي كئلوأف «توملا

 لوقيف «توملا تاركس مهيتأت نأ ىلإ ممبر ىلإ نوعجري الو «يصاعم ا باكترا ىلع نوّرصُي نيذلل ةبوتلا لوبق سيلو (14)

 هللا للص دمحم هلوسر ةلاسرو هللا ةينادحول نوركنم «نودحاج مهو نوتومي نيذلا ةبوت لبق ال امك «نآلا تبت بت يفإ : مهدحأ

 .ًاعجوم ًاباذع مهل اندتعأ ءرافك مهو نوتومي نيذلا نودحاجلاو ءاوتام نأ ىلإ يصاعملا ىلع نوٌّرصملا كئلوأ .ملسو هيلع

 ءنه عنملا وأ «نهنم جاوزلاب نهيف نوفر صتت «مهتك ر ت ةلمج نم مكئابآ ءاسن اولعجت نأ مكل زوجي ال اونمآ نيذلا اہ اي (۱۹)
 نع نلزانتيل ؛نه نوهراك متنأو مكجاوزأ اوُراضت نأ مكل زوجي الو هلك كلذل تاهراك نهو «نيرخآلل نهمجيوزت وأ

 .نهومتيطعأ ام اوذخأت ىتح نهكاسمإ ذئنيح مكلف «ىنزلاك ًاشحاف ًارمأ نبكتري نأ الإ «هوحنو رهم نم نهومتيتآ ام ضعب

 بابسألا نم ببسل نهومتهرك نإف .قوقح نم نه ام ءادأو ءةبحملاو ميركتلا ىلع ةينبم مكئاسنل مكتبحاصم نكتلو

 .ريثك ريخ هيف نوكيو رومألا نم ًارمأ اوهركت نأ ىسعف ؛اوربصاف ةيويندلا
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 مام



 ٌرَْبَاَدَو جود ڪم جور اديس کک «ىرخأ ناكم ةجوز لادبتسا متدرأ نإو (۲۰)

aهد دانا نفتح  
 ا ئش هنم اوذخأت نأ مكل لحب الف اه ار هم

 ؟(حضاو ًءارتفاو ًابذك هنوذخأتأ

 1 نهومتيطعأ ام اوذخأت نأ مكل لحجب فيكو (؟١)

 و ا اا ر

 ار حق ناك ءُهَناَقَلَس قام الإ نيهعاجمإ م اغ قايم كم هاو

 زفات تم مرح کیس ا ا نوع قرا نورس
 نار زط طخ زف نوح نم مکؤابآ هجوزت نم اوجورزتت الو (79)
 ES کک ةا ف یهر کن ل دق امال[ ءادضنلا
 عصا ركن وخ تاجوز نم ءانبألا جاوز نإ .هيف ةذمخاؤم الف
 ERS ضيغبو «هحبق مظعيو شحفي حيبق رمأ مهئابآ

 كقّنِهب نهب فاو وڪ را نينوي لَكَ ل ١ متنكامًاجهنمو ًاقيرط سئيو «هلعاف هللا تقمي ر
 نوادي للحي 0 ..مكتيلهاج يف هنولعفت
 3 ا 5 : لخديو ؛مكتاهمأ حاكن مكيلع هللا َمّرَح 2 ف

 26 تلحق : :مكتانبو مألاو أ بألا ةهج نم تاّدجلا كلذ يف

 مكتاوخأو «نلزن نإو دالوألا تانب لمشيو

 تاوخأ :مكتامعو «مأل وأ بأل وأ تاقيقشلا

 «نهدالوأ كلذ يف لخديو :تخألا ٍتانيو «خألا ٍتانبو ءمكتادجو مكتاهمأ تاوخأ :مكتالاخو «مكدادجأو مكئابآ

 نم مرحي ام عاضّرلا نم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مرح دقو- ةعاضرلا نم مكتاوخأو «مكنعضرأ ياللا مكتاهمأو

 يف ًابلاغ نيري ياللا مكريغ نم مكتاسن ِتانبو «نہب اولخدت مل مأ مکتاسنب متلخد ءاوس «مکئاسن ٍتاهمأو -بسنلا
 متلخد اونوكت مل ناف «نہتاهمأب لوخدلا طرشب نكلو ؛مكروجح يف نكي مل نإو تامّرَحُم نهو «مکتیاعر تحتو مكتويب
 تاجوز اوحكنت نأ مكيلع هللا مرح مك «نهوحکنت نأ مكيلع حانج الف لوخدلا لبق نم وأ نهومتقلطو نيهتاهمأب
 مأ اهب نبالا لخد ءاهيلع دقعلاب نوكي ميرحتلا اذهو ءعاضّرلا ني مكئانبأ نِ مهب قحلأ نمو ؛مكبالصأ نم نيذلا مكئانبأ
 يلو رش هس LE ا طار فراج o ديو

 الف مه ًاييحر ءاوبات اذإ نيبنذملل ًاروفغ ناك هللا نإ .ةنسلا يف ءاج اك اهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا كلذك زوجي الو
 .نوقيطي ال ام مهفلكي

۸۱ 



 نم تاجوزتملا حاكن مكيلع مرحيو (0)

 لحي هنإف «داهجلا يف نهنم متّبَبَس نم الإ ءءاسنلا

 «ةضيحب نهماحرأ ءاربتسا دعب «نهحاكن مكل

 زاجأو «ءالؤه حاكن ميرحت مكيلع هللا بتك
 نأ مكل هللا هّلحأ امم «نهاوس نم حاكن 2

 اف .مارحلا فارتق ا 9! اتيلن هت ا وضيع کک
ETEنهوطعأف «حيحصلا حاكنلاب نهنم هب متعتمتسا حن  

 وأ ةدايزلا نم «مكنيب هب يضارتلا مست ايف مكيلع ١ رک ضع و يلي 5 مثإ الو «مكيلع نمل هللا ضرف يتلا ءنهروهم 5 ل 0-0
 هللا نإ .ةضيرفلا توبث دعب ءرهملا يف ناصقنلا ا نبغي

 هماكحأ يف ايكح دابع رومأب بلع ناک یلاعت 3
 .هريبدتو د

 و

 ا

 رئارحلا روهم ىلع هل ةردق ال نمو (؟6) 62605 چک اا

 E توف ا ا ا

 ميلعلا وه ىلاعت هللاو .تاكولمملا تانمؤملا ناش EL اي

 E وت ا نهوجوزتف ءضعب نم مكضعب «مكناهيإ ةقيقحب لآ روسو تار ور
 ام ىلع نهروهم نهوطعأو «نهلهأ ةقفاومب

 تاففعتم «مکنم سفن بيط نع هب متيضارت

 وهو- ٌدحلا نم نهيلعف ىنزلا ةشحافب نيتأو نجوزت اذإف ءالخأ ذاختاب هب تارسم الو «ىنزلاب تارهاجم ريغ ؛مارحلا نع
 هسفن ىلع فاخ نمل حيبأ نإ ةمّدقتملا ةفصلاب ءامإلا حاكن نم حيبأ يذلا كلذ .رئارح ا ىلعام ٌفصن -ْمْجَّرلا ال ُدْلَجلا

 «مكل روفغ ىلاعت هللاو .لضفأو ىلوأ ةفعلا عم ءامإلا حاكن نع ربصلاو ؛عامجلا نع ربصلا هيلع قشو «ىنزلا يف عوقولا

 .رئارحلا حاكن نع زجعلا دنع نهحاكن يف مكل نذأ ذإ مكب ميحر

 ءايبنألا قرط ىلع مكلديو «ميكحلا هعرشو «ميوقلا هنيد ماعم مكل حضوي نأ ءتاعيرشتلا هذه ىلاعت هللا ديري(

 نأش حلصي اهب ميلع هناحبس وهو «تاعاطلا ىلإ مكب عوجرلاب مكيلع بوتيو «مارحلاو لالحلا يف مكلبق نم نيحاصلاو

 .مكل هع رش ایف ميكح «هدابع

AY 



 زواجتيو «مکیلع بودي نأ ديري هللاو (۲۷)

 مهتاوهشل نوداقني نيذلا ديريو ءمكاياطخ نع

 .ًاريبك افارحنا نيدلا نع اوفرحنت نأ مهتاذلمو

 «ريسيتلا مكل هعرش اب یلاعت هللا ديري (۲۸)

 .ءافعض متقلخ مكنأل ؛مكيلع ديدشتلا مدعو

 اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدَص نيذلا اهيأ اي (59)

 نقع لام كشعب لکا نأ کل له ال عرب

 بسكلاو عرشلا ّقْفَو نوكي نأ الإ «قح ريغب
 مكضعب لتقي الو «مكنم ضارت نع لالحلا

 هللا مراحم باكتراب مكسفنأ اوكلهتف ًاضعب

 ام لك يف ًاييحر مكب ناك هللا نإ .هيصاعمو

 .هنع مكاهنو «هب مكرمأ

 ًايدتعم شْغلاو بْضَعلاو ةقرسلاك مارحلا لاما

 ًاران هللا هلخدي فوسف «عرشلا دح ًازواجتم

 .ًاريسي هللا لع كلذ ناكو ءاهّرح ىساقي

 رئابك نع -نونمؤملا اأ - اودعتبت نإ 0

 لثقو نيدلاولا قوقعو هللاب كارشإلاك بونذلا

 وس شمالا ا

 ودع اودع كرد مقي نمو وَمَنْ, تاكد

 هلال كلِلَذ تاڪ ا َقَوَسَاَمَْلُظَو

 اشرب دابڪآ ود 6 ناو ريس زك نع رھ

RS 

 ب ےب هلال َصَفاَماَونَمَت الو

E 
 ا ۳ 5
 ع 5 584 4

 |عدلضف نما

 ا
 بيل ع

 .ةّنجلا وهو ء(يرك الخدم مكلخدنو ءرئاغصلا نم اهنود ام مكنع رّمكن «كلذ ريغو قحلا ريغب سفنلا

 ًارّدقم ًابيصن لاجرلل هللا لعج دقف كلذ ريغو قازرألاو بهاوملا يف «ضعب ىلع مكضعب هب هللا لصف ام اونمتت الو ("؟)

 .ينمتلا نم ًالدب هلضف نم مكطْحُي باهولا ميركلا هللا اولأساو «نلمع ام ًابيصن ءاسنلل لعجو «مهلمع بسحب ءازجلا نم

 .ريخ نم مه همسق |ييف هدابع حلصي اهب ملعأ وهو «ميلع ءيش لكب ناك هللا نإ

 ةرصنلا ىلع ةدكؤملا ناهيألاب مهعم متفلاحت نيذلاو «نوبرقألاو نادلاولا كرت امم نوثري ةثرو انلعج مكنم دحاو لكلو (۳)

 تايآ لوزنب همكح عفُر مث «مالسإلا لوأ يف ناك فلاحتلاب ثاريملاو .مهمرّدُق ام مهوطعأف ثاريملا نم ًائيش مهئاطعإو

 .كلذ ىلع مكيزاجيسو «مكلامعأ نم ءيش لك ىلع ًاعِلَطُم ناك هللا نإ .ثيراوملا

AY 



 اسيل ٌةَروُس

 ءاسنلا هيجوت ىلع نوماّوق لاجرلا ("4)

 صئاصخ نم هب هللا مهصخ اب ءنهتياعرو

 روهملا نم نهؤّطعأ ابو «ليضفتلاو ةَماوقلا

 عرش ىلع تاميقتسملا تاحلاصلاف .تاقفنلاو

 «نهجاوزألو ىلاعت هلل تاعيطم «نهنم هللا

 اب نهجاوزأ ملع نع باغام لكل تاظفاح
 نوشخت يتاللاو .هقيفوتو هللا ظفحب هيلع َّنمتْوا

 م
 رقع 5 أين 0 26 0

 راق ايڪ اء َناَڪ هان

 نهوحصناف «مكتعاط نع نهعفرت نهنم
 «ةبيطلا ةملكلا نهعم رمثت ل نإف «ةبيطلا ةملكلاب

 مل نإف «نهوبرقت الو «شارفلا يف نهورجهاف

 ال ًابرض نهوبرضاف «نهيف نارجلا لعف رثؤي
 نإف ,نهملظ اورذحاف مكنعطأ نإف هيف ررض

 نهملظ نم مقتنم وهو ءنهّيلو ريبكلا للعلا هللا كت لآ 00 9 0 0 0

 .نهيلع ىغبو ولحسن اھ رات35

 وم رو تی لااا تورم

 oo كاا رف نا

 ًاقاقش -نيجوزلا ءايلوأ اي- متملع نإو (""5)

 كح امهيلإ اولسرأف «قارفلا ىلإ يدؤي امهنيب
 لهأ نم ًالدع ًاكحو «جوزلا لهأ نم ًالدع

 امل ةحلصملا هيف اب (كحيو ارظنيل ؛ةجوزلا

 هيلع ىفخي ال «ميلع ىلاعت هللا نإ .نيجوزلا نيب هللا قفوي بيطلا بولسألا |مهلامعتساو «حالصإلا يف نيمكحلا ةبغر ببسبو

 .مهسوفن هيلع يوطنت |هب ريبخ «هدابع رمأ نم ءيش
 ءاههقوقح اوُُدأو ؛نيدلاولا ىلإ اونسحأو «ةدابعلاو ةيبوبرلا يف ًاكيرش هل اولعجت الو «هدحو هل اوداقناو هللا اودبعاو (”5)

 ٌدسيو مهيفكي ام نوكلمي ال نيذلا نيجاتحملاو «غولبلا نس نود مهو مهؤابآ تام نيذلا دالوألاو «نيبرقألا قوقحو

 .مكتايتفو مكنابتف نم كيلا او «جاتحملا رفاسملاو ءرضحلا يفو رفسلا يف قيفرلاو ديعبلاو مكنم بيرقلا راجلاو ءمهتجاح
 .سانلا ىلع نيرختفملا «هدابع نم نيربكتملا بحي ال ىلاعت هللا نإ
 نوفخيو «مهيلع هللا َمَعِن نودحجيو «لخبلاب مهريغ نورمأيو هللا مهقزر امن ءاطعلاو قافنإلا نع نوعنتمي نيذلا (۷)

 .ًايزخ ًاباذع نيدحاجلل انددعأو .هءاطعو هلضف

Af 



 نوقفني نيذلل كلذك باذعلا اذه اندتعأو (")

 : ل ًاداقتعا هللاب نوقدصي الو َة ًءاير مهلاومأ
OG EEقفا دل نيسان نمو رخ  

 هو ةئيسلا لامعألا هذهو .ةمايقلا مويب الو المعو

 اور و . دوا تیرف هل ناطيشلا نكي نمو .ناطيشلا اهيلإ وعدي ام ةناورْجاكلا موا هایم و 39

 4 ميظبال هلا نإ اميز ١ e .نيرقلاو مزالملا سئبف ًامزالم

 لأ ديد نم ِتؤَُواَهف مويلاو هللاب اوقَّدص ول مهقحلي ررض ٌّيأو (۳۹)
 : e ظا هللا ماو مارح المعو ًاداقتعا رخآلا

 >4 2 ابو مهم ميلع ىلاعت هللاو .صالخإو باستحاب

 .كلذ ىلع مهبساحيسو «نولمعي

 ءازج نم ًادحأ صقني ال ىلاعت هللا نإ (50)

 هنإف ةنسح ةرذلا ةنز نكت نإو «ةرذ رادقم هلمع
 ا

 یرباع اجال امامت ىح راک لضفتيو ءاهبحاصل اهرثكيو اهديزي هناحبس
 0 صرت م دك نأ 1 قبس وه اريبك اباوث هدنع نم هيطعيف «ديزملاب هيلع دس يه هد 1 00 2 ادق نأ نبع ذءديز

 7 .ةنجلا
 ر ةةمايقلا نب سالا لا نر کاشی (41) اود كتي وْسَمَلَو الاوت و ا
 اهيلع دهشيل اهوسرب ةمأ لك نم هللا ءاج اذإ

 دوك هوجؤبأ وختم ارا هو نصرت 2
 نا کک ھارا اإ نوكتل -لوسرلا اهيأ- كب ءاجو ؛تلمع اب

3 

 نأ َنوُديِرْبَو َهَلَكَّصلَن وسي بَتِكْل
 اول

 ؟كّبر ةلاسر مهتغّنب كنأ كتمأ ىلع ًاديهش

 هللاب اورفك نيذلا ىنمتي «كلذ نوكي موي )٤9(

 مهلعجي ول «هوعيطي ملو لوسرلا اوفلاخو ىلاعت
 ىلع هللا متخ ذإ ؛مهسفنأ يف ام ًائيش هللا نع اوف نأ نوعيطتسي ال مهو اوثعبي ال ىتح «ًابارت نوريصيف «ءاوس ٌضرألاو هلل

 .نولمعي اوناك اب مهحراوج مهيلع ٌتَدِهَّشو ,مههاوفأ

 اوملعتو اوزيمت ىتح ركسلا لاح اهيلإ اوموقت الو ةالصلا اوبرقت ال .هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقدص نيذلا اأ اي (9)

 الو ,ربكألا ثدحلا مكباصأ نإ ةالصلا اوبرقت الو ء(لاح لك يف رمخلل عطاقلا ميرحتلا لبق اذه ناك دقو) نولوقت ام

 يف متنك نإو .لاستغالاب اورهطتت ىتح «باب ىلإ باب نم ازاتجم مكنم ناك نم الإ «دجاسملا يهو اهعضاوم كلذك اوبرقت
 اودجت ملف ءءاسنلا متعماج وأ «طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ ءرفس لاح وأ «ءاملا لامعتسا ىلع هعم نوردقت ال ضرم لاح

 ؛مكتاثيس نع زواجتي وفعلا ريك ناك ىلاعت هللا نإ .هنم مكيديأو مكهوجوب اوحسماف ءًارهاط ًابارت اودصقاف ةراهطلل ءام

 .مكيلع اهرتسيو

 «ىدهلاب ةلالضلا نولدبتسي «ةاروتلا نم مهءاج امم ملعلا نم ًأظح اوطعأ نيذلا دوهيلا رمأ -لوسرلا اهيأ- ملعت ملأ (44)
 اهيأ- مكل نونمتيو «ملسو هيلع هللا لص دمحم لوسرلا ةلاسر قدص ىلع ةلادلا ءنيهاربلاو ججحلا نم مهيدل ام نوكرتيو

 .مهلثم نيلاض اونوكتل ؛ميقتسملا قيرطلا نع اوفرحنت نأ -نودتهملا نونمؤملا

 مه
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 و اا راو دانم
 مجاب الات اتوکد عت مرح آواتیصعاتغیس |
 راو عم ساواتتطا واتم ساو لاق نونا یاش
 کک چم کلو رواد ھل اح نکل

 الكعب 3 000 8 0

 اهيأ- مكنم ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو (545)

 ىفكو «مكل دوهيلا ءالؤه ةوادعب -نونمؤملا

 ىلع مكر صني ًاريصن هب ىفكو «مكالوتي ًاَيلو للاب
 .مكئادعأ

 هللا مالك ليدبت ىلع اوبأد قيرف دوهيلا نم (45)

 نولوقيو هللا ىلع ًءارتفا هيلع وه اع هرييغتو

 كلوق انعمسم :ملسو هيلع هللا لص لوسرلل
 :نولوقيو «تعمس ال نم عمساو كرمأ انيصعو

 نوولي ءانمهفأو انع مهفا :يأ كعمس انعار

 هيلع ءاعدلا نوديري مهو «كلذب مهتنسلأ

 .مالسإلا نيد يف ّنعطلاو «مهتغل بسح ةنوعرلاب
 ««انيصعاو لدب ءانعطأو انعمس :اولاق مهنأ ولو اعيظَعامتإ رف ا نموا نمِلكل كلذ

 ا ع و عبس ی ارو یا ماشین یر اا لی هسا رکا اتا

 نكلو ءالوق 0 ا E ا0 ا
eل | بيتا اار رك ميامي يحك | دوحجو ببسب ؛هتمحر نم مهد 1 9 1 47  N 

 .مهعفيالاليلق اقيدصتاّلإ تح اب. 1| توشي تولد تلك ومب بسلا |
 انلّرَ ب اولمعاو اوقّدص «باتكلا لهأ اي (47) )اليسا الماء ندامى کوله اور تک دلل

IYESYTEKTلبق نم بتكلا نم مكعم ام ًاقدصم «نآرقلا نم  
 هوجولا وحمنف «مكعينص ءوسب مكذخأن نأ

 او نيذلا «تبسلا باحصأ نم دوهيلا انعل اك ءريزانخو ةدرق مهخسمب نيدسفملا ءالؤه نعلن وأ ءروهظلا لبق اهلّوحنو
 .لاح لك يفأذفان هللا رمأ ناكو «هتمحر نم مهدرطو «مهيلع هللا بضغف ءاوهتني ملف هيف ديصلا نع

 زواجتيو ءربكألا رفكلا عاونأ نم عون يأب رفك وأ «هتاقولحم نم ًادحأ هب كرشأ نِّمع زواجتي الو رفغي ال ىلاعت هللا نإ (44)

 .[يظع ًابنذ قلتخا دقف هريغ هللاب كرشي نمو «هدابع نم ءاشي نمل .بونذلا نم كرشلا نود (َمَعوفعيو
 ىلاعت هللا لب ؟ءوسلا نع دعبلاو رهطلاب اهنوفصيو ؛مهلامعأو مهسفنأ ىلع نوني نيذلا كئلوأ رمأ -لوسرلا اهيأ- ملعت ملأ (59)

 نوكي يذلا طيخلا رادقم ًائيش مههلمعأ نم نوصَقنُي الو ,مهلامعأ ةقيقحب هملعل «هدابع نم ءاشي نَّم ىلع يشي يذلا وه هدحو

 .ةرمتلا ةاوّن قش يف

 ؟هب قيلي ال ام لك نع َّرنملا وهو ؛بذكلا هللا ىلع نوقلتخي فيك «مهرمأ نم ًابجعتم -لوسرلا اهيأ- مهيلإ رظنا (00)

 .مهدقتعم داسف نع ًافشاك ًاريبك ًابنذ قالتخالا اذهب ىفكو

 نم هللا نود نم دبعُي ام لكب نوقّدصي ملعلا نم ًاظح اوطعأ نيذلا دوهيلا كشلوأ رمأ -لوسرلا اهيأ- ملعت مأ(01)

 هلوسربو ىلاعت هللاب اورفك نيذلل نولوقيو «هللا عرش ريغ ىلإ مكاحنلا ىلع مهلمحي ًاقيدصت نجلاو سنإلا نيطايشو مانصألا

 ؟اونمآ نيذلا كئلوأ نم ًاقيرط ُلَدْعَأو مرفأ نورفاكلا ءالؤه :ملسو هيلع هللا لص دمحم

۸٦ 



 هَسلَرَس شمال هر

 «مهلالض ّمعو مهداسف َرْثَك نيذلا كئلوأ (00)

 2 7 ءوس هلع عفديو «هرصني نم هل دجت نلف هتمحر ر رق قا داش ر یک ررر و نر لا هدرطي نتو ءهتحر نم لاعت هللا مهدرط
 نما اتا 'ةماكرتتل 0 7 .باذعلا

 2 و بكلام یھت لا | ام هوتوأ ولو كلما نم ظح ملأ لب(
 ةرمّتلا رادقم ناك ولو ائيش هنم ًادحأ اًوُطْعَأ

 SY E ن
 سا 1 و 7 1 9 ؟ةاوَّنلا رهظ يف نوكت يتلا
 0 کک 39 ملسو هيلع هللا لص ادم نودسحيأ لب (04)

 «ةلاسرلاو ةوبتلا ةمعن نم هللا اطعأ ام ىلع ف ناکات تادا اوفو 000-5 ديه دوج

 ا مدس تحصل ا داو ميك َريزَع لإ «ناهيإلا ىلإ قيفوتلا ةمعن ىلع هباحصأ نودسحيو
 فره ةف این نیر کج 3 كمتلاو « اوسرل ص 3 رل 2 و ر یو ا 5 نيكمتلاو «ءلوسرلا عابتاو «ةلاسرلاب قيدصتلا
 ہرا اوو ؟مهنع لضفلا اذه لاوز نونمتيو «ضرأللا يف
 دانو ةر 4 نم- مالسلا هيلع ميهاربإ ةيرذ انيطعأ دقف

Ag & ا 

Eا شنكال إيمان |  

 2 لدم باونک 2 عم مهانيطعأو ءاءورقم ًاباتك نكي ملام
 0 0 ١

 «ملعلا نم ًاظح اوتوأ نيذلا ءالؤه نمف (54)

 لسو هيلع هللا لص دمحم ةلاسرب قدص نم

 بجتسي ملو ضرعأ نم مهنمو ؛هعرشب لمعو
 - مكبسحو .هعابتا نم سانلا عنمو «هتوعدل

 .مكب رّكست منهج ران -نوبذكملا اهنأ

 املك ءاهّرح نوساقي اران مهلخدن فوس «هججحو هلئالدو هباتك يحوو هتايآ نم هللا لزن ام اودحج نيذلا نإ(

 يف ًايكح ءيش هيلع عنتمي ال ًازيزع ناك ىلاعت هللا نإ .مهملأو مهباذع رمتسيل ؛ىرخأ ًادولج مهانَّْدَب مهدولج تقرتحا

 .هئاضقو هريبدت

 ىلع اوماقتساو «ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسر ةلاسرب قيدصتلاو ىلاعت هللاب ناهيإلاب مهبولق تنأمطا نيذلاو (۷)

 اهيف مهو ءاهنم نوجرخ الو ًادبأ اهيف نومعني «راجنألا اهراجشأو اهروصق تحت نم يرجت تانج مهلخدنس ءةعاطلا

 .ةنجلا يف ًادتمم ًافيثك ًالظ مهلخدنو «ىذأ لك نم هللا اهرهط جاوزأ

 نيب ءاضقلاب مكرمأيو ءاهيف اوطرفت الف ءاهباحصأ ىلإ اهيلع متنمتؤا يتلا «تانامألا فلتخم ءادأب مكرمأي ىلاعت هللا نإ (08)

 ًاعلطُم «مكلاوقأل ًاعيمس ناك ىلاعت هللا نإ .هيلإ مكيدهيو هب هللا مكظعي ام َعْعِنو «مهنيب متيضق اذإ طسقلاو لدعلاب سانلا

 .اهب ًاريصب «مكلامعأ رئاس ىلع
 للص لوسرلل اوبيجتساو «هوصعت الو ىلاعت هللا رماوأل اوبيجتسا «هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدَص نيذلا اهمأ اي (۹)
 مكحلا اوعجرأف «مكنيب ءيش يف متفلتخا نإف هللا ةيصعم ريغ يف مكرمأ ةالو اوعيطأو «قحلا نم هب ءاج ميف مل سو هيلع هللا

 كلذ .باسحلا مويبو ىلاعت هللاب ناهيإلا قح نونمؤت متنك نإ «ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسر ةلسو ىلاعت هللا باتك ىلإ هيف

 .ًالآمو ةبقاع نسحأو «يأر لاب لوقلاو عزانتلا نم مكل ريخ ةنسلاو باتكلا ىلإ ُدرلا
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 وموال تر را @

 ا ل I sS ياس .
 ىف اودجال َرْثَر هير َِجساَمِف

 را رکا ھا سو ص س د س ا اک س ےہ 1

 مياس اوملَسو َتَيَصَفاَدماَجرَحم هسفن

 كئلوأ رمأ -لوسرلا اهيأ- ملعت ملأ (6)

 - كيلإ لزنأ اب ناهيإلا نوعَّدي نيذلا نيقفانملا
 «كلبق نم لسمرلا ىلإ لزنأ مبو -نآرقلا وهو
 تاموصخلا لْضَف يف اومكاحتي نأ نوديري مهو

 اورمأ دقو «لطابلا نم هللا عرش ام ريغ ىلإ مهنيب

 مهدعبي نأ ناطيشلا ديريو ؟لطابلاب اورفكي نأ
 ليلد ةيآلا هذه ينو .ًاديدش ًادْعُب قح ا قيرط نع

 عرشل دايقنالا يضتقي «قداصلا ناهيإلا نأ ىلع

 معز نمف «رومألا نم رمأ لك يف هب مكحلاو هللا

 مكح ىلع توغاطلا مكح راتخاو نمؤم هنأ

 .همعز يف بذاك وهف هللا

 ىلإ اولاعت :مهل ليقو ءالؤه حصن اذإو )1١(
 هيلع هللا لص دمحم لوسرلا ىلإو هللا لزنأ ام

 نايإلا نورهظي نيذلا َتْرَصِبَأ هيدهو «ملسو

 .اضارعإ كنع نوضرعي ءرفكلا نونطبيو
 اذإ نيقفانملا كقلوأ لاح نوكي فيكف (77)

 مث مييديأب هوفرتقا ام ببسب ؛ةبيصم مهب تلح
 نودكؤيو ءنورذتعي -لوسرلا اهيأ- كوؤاج

 ناسحإلا الإ كلت مهلامعأب اودصق ام مهنأ كل

 ؟موصخلا نيب قيفوتلاو
 يف ام ةقيقح هللا ملعي نيذلا مه كعلوأ (1۳)

 .مه ًارجاز مهيف ارثؤم ًالوق مل لقو «هيلع مه ام ءوس نم مهرذحو «مهنع لوتف «قافنلا نم مهبولق

 مهسفنأ اوملظ نيذلا ءالؤه نأ ولو .هئاضقو ىلاعت هللا رمأب .هل باجتسيل الإ ءانلسر نم لوسر نم انشَعبامو (14)

 هللا اودجول ,مهل ترفغتساو «مهبونذ مه رفغي نأ هللا نيلئاس نيبئات كتايح يف -لوسرلا اهأ- كوؤاج «تائيسلا فارتقاب

 .ًايحرًاباَوت

 «كتايح يف عازن نم مهنيب عقو ايف كح كولعجي ىتح ةقيقح نونمؤي ال ءالؤه نأ ةميركلا هسفنب ىملاعت هللا مسقأ (15)

 مات ًادايقنا كلذ عم اوداقنيو ءكمكح هيلإ ىهتنا ام ًاقيض مهسفنأ يف اودجي ال مث ءكتامت دعب كتنس ىلإ اومكاحتيو

 عم ناهيإلا ميمص نم ةايحلا نوؤش نم نأش لك يف ةنسلاو باتكلا نم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هب ءاج اهب مكحلاف

 .ميلستلاو اضرلا

AM 



 اا 5 er يارو نيقفانملا ءالؤه ىلع انبجوأ ولو (58-)

 اسر ا دمام اقارب SS لجني ربا E لإ يفاضل

 50 ا باجتسا ام مهراید نماوجرخ نأ وأ ءاضعب
eین گالری اک و دب ا 2  

 200 ا 1 اوباجتسا مهنأ ولو «مهنم ليلق ددع الإ كلذل

 امی وع رج ˆ ا ىوقأو «مه ًاعفان كلذ ناكل هب نوحصنُيامل
 اعطي / 1 3

 ھی رشا a : يف ايظع ًاباوث اندنع نم مهانيطعألو «مجناميإل

 نيهال ره 3 ىلإ مهانقفوو مهاندشرألو «ةرخآلاو ايندلا

 .ميوقلا هللا قيرط

 يدهو ىلاعت هللا رماوأل بجتسي نمو (59)

 نيذلا كئلوأف ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسر

 معنأ نم ةبحص يف اوناكف «مهردقو مهنأش مظَع

 ) نيقيدصلاو ءايبنألا نم ةئجلاب مهيلع ىلاعت هللا

 مو و ودبي «لسرلا هب تءاج اهب مهقيدصت لمك نيذلا

 هللا ليبس يف ءادهشلاو «ًالمعو ًالوقو ًاداقتعا

 .ةنجلا يف ءاقفر ءالؤه َنّسَحو «نينمؤملا حلاصو

 ىفكو .هدحو هللا نم ليزحلا ءاطعلا كلذ )

 مهنم ٌقحتسَي نمو ؛هدابع لاوحأ ملعي الع هللاب

 .ةحاصلا لامعألا نم هب ماق امب ليزجلا باوثلا

 .نيعمتج وأ ةعامج دعب ةعامج هتاقالمل اوجرخاف «مكودعل دادعتسالاب مكرذح اوذخ اونمآ نيذلا اهيأ اي (71)

 E a الفم الا هال ورشا زي اسوا كم ليا

 هفلخت هّرسو «يسفنل ههركأ ام مه عقو نيذلا كئلوأ عم ًارضاح نكأ مل نيح «هللا ينظفح دق :ًارشبتسم لاق «ةميزهو لتقب

 تنك ينتيلاي :-رهاظلا يف ةدوم هنيبو مكنيب نكت مل نأك «ًارسحتم ًادساح- ٌنلوقيل «ةمينغو هللا نم لضف مكلان نئلو (۷۳)

 .ةمينغلاو ةرصنلاو ةاجنلا نم هب اورْفَظ اب رفظأف مهعم
 ين دهاجي نمو .اهباوثو ةرخآلا رادلاب ايندلا ةايحلا نوعيبي نيذلا «هتملك ءالعإو «هللا نيد ةرصن ليبس يف دهاجيلف (74)

 .ً[يظع ًارجأ هيتؤن فوسف ءْبِلْغَي وأ لّتقيف اصلح هللا ليبس

۸۹ 



 ءس ةو شيال
1 8 

١ IE 01000111نع -نونمؤملا اهيأ- مكعنمي يذلا امو (75)  

 هدابع ةرصنو هللا نيد ةرصن ليبس يف داهجلا 4 000 ل

 ةليسو الو مه ةليح الو «مهيلع يدتعا نيذلا لأ بو و ور ٦

 انبر :نيلئاق هنوعدي ؛مهبرب ةثاغتسالا الإ مهيدل

 يتلا -(ةكم» ينعي- ةيرقلا هذه نم انجرخأ

 ءىذألاب نينمؤملاو رفكلاب مهسفنأ اهلهأ مّلظ 9ني
 ًاريصنو ءانرومأ ىلوتي الو كدنع نمانل لعجاو 00 ٍولَّصلا

 ؟نيملاظلا ىلع انرصني

 ًالمعو ًاداقتعا مهناهيإ يف اوقَدَص نيذلا )۷١(

 نيذلاو .هلهأو قحلا ةرصن ليبس يف نودهاجي

 يف داسفلاو يغبلا ليبس يف نولتاقي اورفك

 رفكلا لهأ نونمؤملا اأ اولتاقف ءضرألا

 نوعيطيو ؛ناطيشلا نوّلوتي نيذلا كرشلاو : 0 0

 .ًافيعض ناك هئايلوأل ناطيشلا ريبدت نإ ؛هرمأ

 نيذلا كئلوأ رمأ -لوسرلا اهيأ- ملعت ملأ (۷۷)

 نع مكيديأ اوعنما :داهجلاب نذإلا لبق مه ليق

 ام ءادأ مكيلعو ؛نيكرشملا نم مكئادعأ لاحق

 سانلا نوفاخي اوحبصأق «مهلاح رت دق مهنم ةعامج اذإ لاتقلا مهيلع ضرف املف ءةاكزلاو ةالصلا نم مكيلع هللا هضرف

 اله ؟لاتقلا انيلع َتْبَجْوَأ مِل انبر :نولوقيف «فوخملا ةدش نم مهارتعا اع نونلعيو ءدشأ وأ هللا نم مهفوخك :مهنوبهريو

 مظعأ اهيف امو ةرخآلاو «ليلق ايندلا عاتم :-لوسرلا اهيأ- محل لق ءيندلا ةايحلا عاتم يف مهنم ةبغر «بيرق تقو ىلإ انتلهمأ

 ين نوكي يذلا طيخلا رادقم ناك ولو ئيش ًادحأ كبر ملظي الو .هنع يبت ام بنتجاو «هب رمأ اب لمعف «ىقتا نمل ىقبأو

 .ةرمتلا ةاوّت قش

 ةحاس نع ةديعب ةعينم نوصح يف متنك ولو «مكلاجآ لولح دنع هيف متنك ناكم يأ يف توملا مكقحلي اونوكت |هنيأ (۷۸)

 هنوهركي ام مهيلع قي نإو «ىلاعت هللا ىلإ هلوصح اوبسني «ةايحلا هذه عاتم نم مهرسي ام مه لصحي نإو .لاتقلاو كراعملا

 «هردقو هئاضقب «هدحو هللا دنع نم هلك كلذ نأ اوملع امو ءًامؤاشتو ةلاهج ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لوسرلا ىلإ هوبسني

 ؟هب مهثدحت ثيدح ّيأ َمُهَف نوبراقي ال مهلاب اف
 ةدشو دهج نم كباصأ امو ءاناسحإو ًالضف ؛هدحو ىلاعت هللا نم وهف ةمعنو ريخ نم -ناسنإلا اهيأ- كباصأ ام (79)

 مهغلبت ًالوسر سانلا مومعل -لوسرلا اهيأ- كانثعبو .تائيسلاو اياطخلا نم كادي هتقرتقا امو «ىّيسلا كلمع ببسبف

 .كتلاسر قدص ىلع ًاديهش هللاب ىفكو «كبر ةلاسر



 هيلع هللا لص لوسرلل بجتسي نم (80)

 ىلاعت هلل باجتسا دقف ؛هيدبم لمعيو «ملسو

 هللا ةعاط نع ضرعأ نمو «هرمأ لثتماو

 ءالؤه ىلع -لوسرلا اهبأ- كانثعب امف هلوسرو

 ءاهيلع مهبساحتو مهلامعأ ظفحت ًابيقر نيضرعملا
 .انيلع مهباسحف

 سلجم يف مهو- نوضرعملا ءالؤه رهظُيو (۸1)

 مهتعاط -ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 اوفرصناو هنع اودعتبا اذإف «هب ءاج امو لوسرلل

 هونلعأ ام ريغ اليل مهنم ةعامج رَّبد هسلجم نع

 0 قل

 ا م اقل نور 8

 | . شارما اج ادار ھ نک اکیا و یاو دمو

e0 42 ا  
 رالي لار لوسا اورولو پاوعاذ ٍفّوحلاو
 هلا لقال اره 1 3 1 2 ذآ و ار رهن

 كيوان طب لا تکل امض طا
 0 هال يس 0

2 
 رم ےچ یھ وس ےس 000

 اك دشا هاو اورفڪ نذل ابنک

 ام مهيلع يصحي هللا نأ اوملع امو ءةعاطلا نم

 ٌلوتف ءازجل ا متأ هيلع مهيزاجيسو «نورّبدي
 نل مهنإف مهب لابت الو -لوسرلا اأ - مهنع

 الو هب كبسحو «هللا ىلع لكوتو كورضي
 3 ص

 س ج ۸ ےک یک س ا ےس یک س س
 اَهْنُم د وكل : 0

 ور as ۔ارصانو 7

 ر ر ولع 3 200 هب ءاج امو «نآرقلا يف ءالؤه رظني الفأ (85)
 02 اناا ودر 8

 قسن ىلع ءاج ثيح «ربدتو لمأت رظن «قحلا نم
 نم ناك ولو ؟هدحو هللا دنع نم هنأب عطقي مكحم

 .ًاريثك ًافالتخا هيف اودجول هريغ دنع
 مالسإلا ىلع هريخ دوعي يذلا نمألاب ًاقلعتم هنامتك بجي ٌرْمأ مهبولق يف ناميإلا رقتسي مل نيذلا ءالؤه ءاج اذإو (8)

 ىلإ مهءاج ام ءالؤه در ولو «سانلا يف هب اوعاذأو هٌوَسفأ ,نانئمطالا مدع مهءولق يف يقلي يذلا فوخلاب وأ ,نيملسملاو

 مكيلع هللا لفت نأ الولو .مهنم طابنتسالا لهأ هانعم ةقيقح َمِلَعَل هقفلاو ملعلا لهأ ىلإو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .مكنم ًاليلق الإ هسواسوو ناطيشلا متعبتال مكمحرو

 لاتقلا ىلع نينمؤملا ّضُحو هب ذخاؤت الو كري َلْعِف مّرْلُت ال ءهتملك ءالعإو هللا ليبس يف -يبنلا اهيأ - دهاجف (84)

 .نيرفاكلل ةبوقع مظعأو ةوق دشأ ىلاعت هللاو .مهتدشو نيرفاكلا سأب مهبو كب عنمي هللا لعل «هيف مهبّغرو ءداهجلاو

 بيصن هل نكي هريغ ىلإ رشلا لاصيإل ٌعْسَي نمو «باوثلا نم بيصن هتعافشب هل نكي ريخلا ىلع هريغ لوصح عسي نم (85)
 .ًاظيفحو ًادهاش ءيش لك ىلع هللا ناكو .مثإلاو رزولا نم

 .هؤازجو هباوث ٌلكلو « مّلس ام لثمب هيلع اوُدر وأ «ةشاشبو ًاظفل مَّلس امم لضفأب هيلع اوُدرف ملسملا مكيلع مّلس اذإو (43)

 .ايزاجم ءيش لك ىلع ناك ىلاعت هللا نإ
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 ا 5

 ا ۇر ادب 0

 انتا ماو دت وزو مد

 روا

 تریو اجو کیر ھور کن مایلی ١
 ل سلما موق اول يقو ا ارھودص

 و قيود ڪو رع وفوقها
 دهان سيف
 ھوا انمار وماي نأ ا نودي ر نيرا ءو دس

 ا ٍةَنِّف ةا ااا

 تحرش تاو رهو دده اکر اڪ

 ءقلخلا عيمحل ةيهولألاب درفتملا هدحو هللا (۸۷)

 ؛هيف كش ال يذلا «ةمايقلا موي مكنعمجيل

 هللا نم قدصأ دحأ الو .ءازجلاو باسحلل

 .هب ربخأ ايف ًاثيدح
 نيقفانملا نأش يف -نونمؤملا اهءأ- مكلف (88)

 ىرخأو مهلاتقب لوقت ةقرف :نيتقرف متفلتخا ذإ

 رفكلا يف مهعقوأ دق ىلاعت هللاو ؟كلذب لوقتال

 ةياده نودوتأ .مهلامعأ ءوس ببسب لالضلاو

 هلذخ نمو ؟هنيد نع هبلق ىلاعت هللا فرص نَم

 ىلإ هل قيرط الف «هب هرمأ ام عابتاو «هنيد نع هللا
 .ىدهلا

 ول -نونمؤملا اهيأ- مكل نوقفانملا ىت (49)

 املثم «مکبولق هب تنمآ ام ةقيقح نوركنت

 راكنإلا يف مهعم نونوكتف «مهبولقب هوركتأ
 ىتح «مکل ءايفصأ مهنم اوذختت الف ءاوس

 ۵اا و لا ا رس € واو هَ «مهن|عيإ قدص ىلع ًاناهرب «هللا ليبس يف اورجاهي
: 

 اوناك انيأ مهوذخف «هيلإ اوعُد امع اوضرعأ نإف چ

 هللا نود نم اّيلو مهنم اوذختت الو «مهولتقاو

 .هي نورصنتست ًاريصن الو

 مهرودص تقاض دقو مكيلإ اوّنأ نيذلا كلذكو «مهولتاقت الف قاثيمو دهع مهنيبو مكنيب موقب نولصتي نيذلا نكل (4)

 ىلاعت هللا ءاش ولو «مهولتاقت الف «مهموق عم الو مكعم اونوكي ملف «مهموق اولتاقي نأ اوهرك اک «مکولتاقی نأ اوهركو

 ملف مكوكرت نإف «هتردقو هلضفب مكنع مهفرص ىلاعت هللا نكلو «نيكرشملا نم مكتادعأ عم مكولتاقلف مکیلع مهطّلسل

 .مهاتقل قيرط نم مهيلع مكل سيلف «نيملستسم مكيلإ اوداقناو ؛مكولتاقي

 نودويو «ناهيإلا مكل نورهظيف «مكبناج نم مهسفنأ ىلع نانئمطالا نودوي نيقفانملا نم نيرخآ ًاموق نودجتس (91)

 اوعقو «نيرفاكلاو رفكلا نطوم ىلإ اوديعأ املك ءرفكلا مخ نورهظيف «نيرفاكلا مهموق بناج نم مهسفنأ ىلع نانئمطالا
 ةوقب مهوذخف مكلاتق نع مهسفنأ اوعنميو «ماتلا مالستسالا مكيلإ اومدقيو «مكنع اوفرصني مل نإ ءالؤهف .لاح أوسأ يف

 ةجحلا مكل انلعج نيذلا مهف «مهادع نجع مهزيمي ًاّدح ىّيسلا كلسملا اذه يف اوغلب نيذلا كئلوأو ءاوناك امنيأ مهولتقاو

 .مهرْسَأو مهلتق ىلع ةنيبلا
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 هجو ىلع كلذ هنم عقي نأ الإ ءقح ريغب هلتقو

 كلذ هنم عقو نمو ؛هيف دمعال يذلا أطخلا

 ةردقم ةيد ميلستو «ةنمؤم ةبقر قتع هيلعف أطخلا

 .هنع اوفعيو هيلع اهم اوقدصتي نأ الإ «هئايلوأ ىلإ

 .نينمؤملل ءادعأ رافك موق نم لوتقملا ناك نإف

 ىلع قحلا نم لزنأ ابو «ىلاعت هللاب نمؤم وهو

 هلتاق ىلعف «ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسر

 مهنيبو مكنيب موق نم ناك نإو «ةنمؤم ةبقر قتع

 هتايلوأ ىلإ ملست ةيد هلتاق ىلعف .قاثيمو دهع

 قتع ىلع ةردقلا دجي مل نمف «ةنمؤم ةبقر قتعو

 ؛نيعباتتم نيرهش مايص هيلعف .ةلمؤم ةبقر

 يلع ىلاعت هللا ناكو .هيلع ىلاعت هللا بويل

 .مه هعرش ایف ًايكح «هدابع نأش ةقيقحب

 ريغب ٍدمع نع هلتقيف نمؤم ىلع ِدَتْعَي نمو (97)

 «هبنذ ىلع هازاج نإ هتمحر نم هِدُرَطو هيلع ىلاعت

 نم هبكترا ام ببسب ؛باذعلا دشأ هل هللا ّدعأو

 وفعي هناحبس هللا نكلو «ةميظعلا ةيانجلا هذه

 3 لس والمحل إم مينا نيؤنل دكا |

 ٌةَيِدَوَوَسِمْؤُم درخت اَنمؤُم
 اَ مر نوَاَڪ ناي ا ااعويقأتلإ

5-3 

 ص

 َناَك ناو َةَسِمْوُم قرر ورخ تيؤموَْورُ
 / وا ہا رام 30 15

 و هنو مڪتب م موق نع

 راصد وقم کک

 ا ایف 24 ق

 بیام ک ئر
yT 

 ےس رس ےب و ر 00 م
 | 1لتر ومس ٌمُثبَرَصاَد الع

 .منهج يف دولخلاب مهيزاجي الف ءناميإلا لهأ ىلع لّضفتيو
 ام ةنيب ىلع اونوكف هللا ليبس يف نيدهاجم ضرألا يف متجرح اذإ هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدَص نيذلا اهيأ اي (44)

 يفخب ًانمؤم نوكي نأ لامتحال ؛مكلتاقي مو مالسإلا تامالع نم ءيش هنم ادب نمع ناهيإلا اوفنت الو ءنوكرتتو نوتأت
 مالسإلا ءدب يف متنك كلذك ءهب مكينغيام ء ءانطعلاو لضفلا نماهدنع لات ةثلاو ايندلا ةايخلا عاتم كلذب نيبلاط «هناميإ

 نإ .مكرومأ يف ةفرعمو ةنّيب ىلع اونوكف ءةوقلاو ناهيإلاب مكّرعأو «مكيلع هللا َّنَمَف ف نيكرشملا نم مكموق نع مكناهيإ نوفخت

 .اهيلع مكيزاجيسو «مكرومأ قئاقد ىلع علّم ؛مكلامعأ لكب ميلع ىلاعت هللا
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 اوت ايلتس

LSهلو نیه جملا ار  
 ا چم رر

 ر :

 ملا ندو دولا یوتن

EDE 
0 

 افن

 ليبس يف داهجلا نع نوفلختملا ىواستي ال )۹١(
 نودهاجملاو -مهنم راذعألا باحصأ ريغ- هللا

 ىلاعت هللا لضف ,مهسفنأو مهاومأب ءهللا ليبس يف

 ةجرد مهتلزنم عفرو «نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا

 نيدهاجملا نم الك هللا دعو دقو «ةنجلا يف ةيلاع

 راذعألا لهأ نم نيدعاقلاو مهسفنأو مهلاومأب

 لّضقو «قحلا ليبس يناوگضو اولذب مي نجل
 | وامك ابابا .ًاليزج ًاباوث نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا ىلاعت هللا

 | لالا َنمنيِفَعْصَتْسَمْلْأ الإ

 کیس دمها لح نوعی
2 7 

 ګا 0

 نسو ةع سوار

 "6 بوما رڌ دی کک اوسو

 ريض 221

 | مفاصل ورقن 0
 - 1 اک نیرو کلا اورنگ ینا کیفی ن

 تانحلا يف ةيلاع لزانم ليزحلا باوثلا اذه(

 ءهليبس يف نيدهاجملا هدابع ةصاخ ىلاعت هللا نم

 .اهيف نومعلي ةعساو ةمحرو مهيونذل ةرفغمو

 ً(يحر «بانأو هيلإ بات نمل ًاروفغ هللا ناكو

 .هليبس يف نيدهاجملا .هتعاط لهأب

 اوملظ دقو ةكئالملا مهاّفوت نيذلا نإ (40)

 «ةرجه لا كرتو رفكلا راد يف مهدوعقب مهسفنأ

 متنك ءيش يأ يف :مهل ًاخيبوت ةكئالملا مهل لوقت
 ءانضرأ يف ءافعض انك :نولوقيف ؟مکنید رمأ نم

 نولوقيف ءانع رهقلاو ملظلا عفد نع نيزجاع
 اوجرختف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ : ًاخيبوت مه

 .بآملاو عجرملا اذه َحبََو «رانلا مهاوثم كئلوأف ؟مكنيد ىلع نونمأت ثيحب ىرخأ ضرأ ىلإ مكضرأ نم
 الو «مهنع ملظلاو رهقلا عفد ىلع نوردقي ال نيذلا راغصلاو ءاسنلاو لاجرلا نم ةزجعلا ريصملا كاذ نم رذعيو (4)

 .ةاناعملا نم هيف مه ام مهصلخي ًاقيرط نوفرعي

 زواجتي وفعلا ٌريثك هللا ناكو .مهرمأ ةقيقحب ىلاعت هملعل ؛وفعلا ىلاعت هللا نم مل ىجرُي نيذلا مه ءافعضلا ءالؤهف (9)

 .مهيلع اهرتسيو ؛مهتائيس نع

 ضرألا يف دجي «هنيد ةرصن ًادصاق «هبر لضف ًايجار «هنيدب ًارارف مالسإلا ضرأ ىلإ كرشلا ضرأ نم جرخي نمو )3٠١(
 ةرصن ًادصاق هتيب نم جرخي نمو ءهشيعو هقزر يف ةَعّسلا عم «هئادعأ ةلذو هتوق يف ًاببس نوكي اهب هيف معني ًالوحتمو ًاناكم

 ىلع هلمع ءازج هل تبث دقف هدصقم هغولب لبق توملا هكردي مث هللا ةملك ءالعإو مل سو هيلع هللا لص هلوسرو هللا نيد

 .هدابعب ًايحر ًاروفغ هللا ناكو .ًاناسحإو هنم ًالضف هللا

 رافكلا ناودع نم متفخ نإ ةالصلا رْضَق يف مكيلع مثإ الو جرح الف هللا ضرأ يف -نونمؤملا اهيأ- مترفاس اذإو 20

 وأ نمألا لاح رفسلا يف ةصخر ٌرْضَقلاو «ةفوحم مالسإلا ءدب يف نيملسملا رافسأ بلاغ تناكو «مكتالص لاح يف مكيلع

 .مهورذحاف «مهتوادعب مكل نورهاجم نيرفاكلا نإ .فوخلا
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 سلا ةَوُس شمالا رجلا

 ةحاس يف -يبنلا اهنأ- تنك اذإو )٠١(

 19113 ا | ٠ هس اعاج مشتق مم قصتنا تدان لالا
 دجس اذإف .مهحالس اوذخأيلو «ةالصلل كعم

 يف مكفلخ نمي ىرخألا ةعامجلا نكتلف ءال

 و ES 22 مهتعكر ىلوألا ةعامجلا ميو «مكودع ةهجاوم

 11211111 ر e يتلا ىرخألا ةعاملا يتأت مث «نومّلَسْيو ةيناثلا

 رکي داڪ ناری عج اردوی ْكِيَع لوألا مهتعكر يف كب اوقئألف ةالصلا أدبت م

 اورذحيلو «ةيناثلا مهتعكر مهسفنأب اولمكي مث
 نودحاجلا دو .مهتحلسأ اوذخأيلو مهودع نم

 ؛مكدازو مكحالس نع اولُقعَت نأ هللا نيدل

 يكيلع اوضقيف ةدحاو ةلمح مكيلع اولمحيل

 ءرطم نم ىذأ مكب ناك نإ ذئنيح مكيلع مئإ الو

 انكي زون اک ناو لح 8. عمو مكتحلسأ اوكرت نأ ضرم لاح يف متک وا
 هنيدل نيدحاجلل دعأ ىلاعت هللا نإ .رذحلا ذأ

 20 کب
 تيم و اورد اوُدُخَأَتَلَو َكلَحَم

 رک وا
 ا ر ا نه تورو نوملأت ١

 دمت نتا کرت 2 0

 ١ دىبا .مهيزخيو ؛مهنيهي اباذع
 )*٠١( ص يف هللا ركذ اوميدأف «ةالصلا متيدأ اذإف |

  2ق ناحل مالوم
 ةالصلا اودأف فوخلا لاز اذإف «مكلاوحأ عيمج

 تاقوأ يف ةبجاو اهنإف اهيف اوطرفت الو «ةلماك

 .عرشلا يف ةمولعم

 يلألا دشأ هنم نوملأتي كلذك مكؤادعأف «هراثآو لاتقلا نم نوملأتت اونوكت نإ .هلاتقو مكودع بلط يف اوفعضت الو )4 ١

 .كلذ نوجري ال مهو ءدييأتلاو رصنلاو باوثلا نم هنوجرت امل ؛مهنم كلذب ىلوأ متنأف «مكلاتق نع نوفكي ال كلذ عمو

 .هريبدتو هرمأ يف ًايكح «مکلاوحأ لكب ًأيلع هللا ناكو

 هب كرَّضَبو «كيلإ هللا ىحوأ اهب ًاعيمج سانلا نيب لصفتل ؛قحلا ىلع ًالمتشم نآرقلا -لوسرلا اهيأ- كيلإ انلزنأ انإ )٠١١(

 .ةقيقحلل فلاخملا لوقلا نم كل هودبأ ايب ؛مهنع ًاعفادم -قحلا نامتكب- مهسفنأ نونوخي نيذلل نكت الف
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 الا ةو کک

 عيمج يف ةرفغملا ىلاعت هللا نم بلطاو )٠١١( لرلو @ ام ارفع ناڪ ا ن

ah LEري نمل ًاروفغ ناك ىلاعت هللا نإ «كلارحأ  EERوجري نمل اروفغ ناك ىلاعت هللا نإ كلاوح تا إرم  

 .هب ًايحر «هترفغم لاونو هلضف

 مهسفنأ نونوخي نيذلا نع عفادت الو ( 3١0

 نم بحي ال -هناحبس- هللا نإ .هللا ةيصعمب

 | ءو
 لولا ت میریم و َمَذ | ْمُهَعَمَوْهَو هناا نم
 5 لۇ 0 د رو اَمِبْدَن داكن

 مهعالطا نم ًافوخ سانلا نم نورتتسي (۱۰۸) منعم رج نقالة فرت ھت
 ت ماس اساس چ 5 يس و ۹ سا

 ىلاعت هللا نم نورتتسي الو ءةئيسلا مملامعأ لع و اک

 .هبنذ رثكو «هتنايخ ْتَمُظَع

 «هملعب مهعم هنأش َّزع وهو «هنم نويحتسياالو

 ىضري ال ام -ًاليل- نورّبدي نيح مهيلع علّطم

 عيمجب ًاطيحم -ىلاعت- هللا ناكو ءلوقلا نم

 .ءيش اهنم هيلع ىفخي ال «مهاعفأو مهلاوقأ

 متججاح دق -نوشؤملا ايأ- متنأاه(4١٠1) 35 هاي دادس ااا
 ةايحلا هذه يف مهسفنأل نينئاخلا ءالؤه نع

 ثعبلا :ع ىلاعت هللا ججاحي نمف ءايندلا رداع 5 7
 E كَل ري 0 كيل كاتم
 ءالؤه ىلع نوكي يذلا اذ نمو ؟باسحلاو 1 001 ر ا

 وأ «حیبق ىّيس لمع لع ْمِدَقُينمو(١1)

 هللا دجي «هبنذ رتسو هترفغم ًايجار «لمع ام ىلع ًامدان هللا ىلإ عجري مث .هعرشو هللا مكح فلاخي ام باكتراب هسفن ملظي

 .هب ًاريحر «هل ًاروفغ ىلاعت

 اهيف ًايكح «هدابع رمأ ةقيقحب ةقيقحب (يلع ىلاعت هللا ناكو ءاهدحو هسفن كلذب رضي |منإف بتذ باكترا ىلإ دمعي نمو )11١(

2 

 .هقلخ نيب هب ىضقي

 ًابذك لّمحت دقف ءاهل ةيانج ال ةئيرب ًاسفن هبكترا طب فذقي مث ًادمعتم ًابنذ بكتري وأ «دمع ريغب ةئيطخ لمعي نمو (١ ١(

 : نيب ابتو

 تمرعل ةكليلإ ىنوأ اي هقيفوعي كمل ةوجلا ةبعتب كرو -لوسرلا اهيأ- كيلع نم م دق ىلاعت هللا نأ الولو (۱۱۳)

 ةمصعل كئاذيإ ىلع نوردقي امو «مهسفنأ الإ كلذب ولو امو «قح ا قيرط نع كُن نأ مهسفنأ نونوخي نيذلا نم ةعامج

 نم هب هللا كّصخ ام ناكو «لبق نم هملعت نكت ملام ملع ىلإ كادهو «هل ةنيبملا ةنسلاو نآرقلا كيلع هللا لزنأو كل هللا

 .ًايظع ًأرمأ لضف
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 ایف ًاّرس سانلا مالك نم ريثك يف عفن ال 9

 فورعملا لذب ىلإ ًايعاد ًائيدح ناك اذإ الإ «مهنيب

 نيب قيفوتلا وأ «ةبيطلا ةملكلا وأ ,.ةقدصلا نم

 هللا اضرل ًابلط رومألا كلت لعفي نمو «سانلا

 ًاليزج ًاباوث هيتؤن فوسف «هباو ًايجار ىلاعت
 ااو

 هيلع هللا لص لوسرلا فلاخي نمو )١1١(

 ًاقيرط كلسيو «قحلا هل رهظ ام دعب نم ملسو

 هكرتن «قح ا نم هيلع مهامو «نينمؤملا قيرط ريغ

 ران هلخدنو «ریخلل هقفون الف «هيلإ هّجوت امو

 .لآملاو عجرملا اذه سئيو ءاهّرح يساقي منهج

 رفغيو «هب كرشي نأ رفغي ال ىلاعت هللا نإ(

 .هدابع نم ءاشي نمل بونذلا نم كرشلا نود ام

 نم ًاكيرش دحألا دحاولا ىلاعت هلل لعجي نمو
 .ًاريبك ًادعب قحلا نع َدْعَب دقف «هقلخ

 لإ ىلاعت هللا نود نم نوكرشملا دبعي ام (110)
 ًاناطيش الإ نودبعي امو «ٌيضت الو عفنت ال ًاناثوأ

 ًادح داسفإلاو داسفلا يف غلب «هللا ىلع ًادرمتم

 .ًاريبك

 29 صوص ريس ريس جا

 دلين ا
 م 5 07

 ديت قرون ِتاََضَرَم َءاَعَتب

 أ تَنَتاَمدنَن ماو قات

 0 ل 0
 واي وب رق نا ريال ها

 1201111 ري

 | روعي ناو کک دي

 | ْنِعَتَدخَتََلَلاَقَو َدِيرَتاَمْطِيَماَلِ

 ER a م یت وم
5 

 رمو ولاا ا۶ نُكْتَسَد رمل

 نايلون اح يَ
 | ميت هاك يفا ر خذت تو
 | كيترا هدر سارہ رھی
 شايتان راجل ج نوح روا

 .ًالمعو ًالوق مهئاوغإ يف ًامولعم ًاءزج كدابع نم نذختأل :ناطيشلا لاقو .هتمحر نم ىلاعت هللا هدرط )١14(

 امل اهقيقشتو ماعنألا ناذآ عيطقت ىلإ مهَّئوعدألو «ةبذاكلا ينامألاب مهَّئَدِعألو ءقحلا نع مهنم ينعبت نم َنَقرصألو ( ۹

 ًارصان هذختيو ناطيشلل بجتسي نمو .قلخلا هيلع ام ةئيهو ءةرطفلا يف هللا قلخ رييغت ىلإ مهَّتوعدألو «لطابلا نم مه هنّيزأ

 .ًانيب ًاكاله كله دقف ءزيزعلا يوقلا هللا نود نم هل

 الو ءاه ةحصال ةعيدخ الإ ِمهَُدِعَيامو ءةعداخلا ةلطابلا ينامألاب مهيرغيو «ةبذاكلا دوعولاب هعابتأ ناطيشلا دعي )0٠١(

 .اهيلع ليلد

 .ًاجلم الو ًالدعم اهنع نودجي الو منهج ج مهام كئلوأ (11)
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 «ىلاعت هللاب مههاميإ يف اوقَدَص نيذلاو )١10(

 مهلخديس ةحلاصلا لامعألاب ناميإلا اوعَبْنأو

 اهروصق تحت نم يرجت تانج -هلضفب- هللا

 نم ًادْعَو هًادبأ اهيف نيثكام رابنألا اهراجشأو
 قدصأ دحأ الو .هدعو فلخي ال يذلا ىلاعت هللا

 .هدعوو هلوق يف ىلاعت هللا نم

 ينامألاب ميظعلا لضفلا اذه لاني ال (17)

 لهأ ينامأب الو ,نوملسملا اهيأ اهنونمتت يتلا 7

 لاتُي متإو ءىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا َعَتاَو نسييحم رار خرا ماو

 لمعلا ناسحإو «ىلاعت هللاب قداصلا ناييإلاب LTD EEE رز ایک مرو 9

 الو «هب رح ًايس المع لمعي نمو .هيضري يذلا

 «هنأشو هرمأ ىلوتي ًاّيلو ىلاعت هللا ىوس هل دجي

1 e 
1 

2 

8 

| 

 .باذعلا ءوس هنع عفديو ؛هرصني ًاريصن الو

 نم ةح اصلا لامعألا نم لمعي نمو(

 لزنأ ابو ىلاعت هللاب نمؤم وهو «یشنآ وأ ركذ |

 ميعنلا راد ةنجل هللا مهلخدي كئلوأف «قحلا نم 5 ٍ اتا ا

 ولو ءائيش مهلامعأ باوث نم نوصَمْنُي الو «ميقملا
 .ةاوّثلا رهظ يف ةرقثلا رادقم ناك

 عبتاو «هّبر ٌرمأ ٌعِبتُم هلمعو هلوق يف نسحم وهو «هدحو ىلاعت هلل هحراوج رئاسو هبلقب داقنا نم ًانيد نسحأ دحأ ال )1١5(

 -مالسلاو ةالصلا هيلع- ميهاربإ هللا ىفطصا دقو .ةلطابلا عئارشلاو ةدسافلا دئاقعلا نع ًالئام .هعرشو ميهاربإ نيد

 .ءافطصالاو «ةبحملا تاماقم ىلعأ يهو -ىلاعت- هلل ةّلُخلا ةفص تابثإ ءةبآلا هذه يفو .هقلخ رئاس نيب نم ًاًيفص هذختاو

 هيلع ىفخي ال «أطيحم ءيش لكب ىلاعت هللا ناكو .هدحو ىلاعت هل كلم يهف «تاقولخملا نم نوكلا اذه يف ام عيمج هللو (١؟7)

 .هقلخ رومأ نم ءيش

 يي ىلاعت هللا لق «نهماكحأو ءاسنلا اياضق نم هُمْهَف مهيلع لكشأ ام مهل نيبت نأ -يبنلا اهيأ- كنم سانلا بلطي )١707(

 «ثاريملاو رهملا نم نمل ىلاعت هللا ضرف ام نهنوطعت ال يتاللا ءاسنلا ىماتي يف باتكلا يف مكيلع للتي امو ءنهرومأ مكل

 بوجوو «راغصلا نم ءافعضلا رمأ مكل هللا نّيبيو «نهحاكن نع نوبغرت وأ «نهحاكن نوبحتو «قوقحلا نم كلذ ريغو

 نم اولعفت امو .مهقوقح يف مهيلع روَجلا كرتو لدعلاب -غولبلا نس نود مهو مهؤابآ تام نيذلا مهو- ىماتيلل مايقلا

 .هريغ نم الو هنم ءيش هيلع ىفخي ال ءًأييلع هب ناك ىلاعت هللا ناف ريخ
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 کک کک أيل E نا رب ع ا

 0 2 ل ملإ القاهنع ًاقارصنا وأ اهيلع ًايلاعتو ءاهنع
 |مههسوفن هب بيطت ام ىلع اح اصتي نأ (هيلع
 .لضفأو ىلوأ حلصلاو «ةقفنلا وأ ةمسقلا نم

 0 7 ا)  َّنأكف ءلخبلاو صرحلا ىلع سوفنلا تلبجو
 م . راو ا سلا 34 ب

 اونسحت نإو .اهنع كفنيال اهرضاح لخبلا
 وأ قدم لاتمام

 هل ا شدت e آل) ناك هللا ناف «نهیف هللا اوفاختو مكتاجوز ةلماعم

 نعام هيلع ىفخي ال ًاملاع هريغو كلذ نم نولمعت اب
 .كلذ ىلع مكيزاجيسو «ءیش

 ڪارا نكي : 1
0 

 ص

 وا اود نضال فام 1 قيقحت ىلع -لاجرلا اأ - اوردقت نلو ۱۲۹١)

 1 الا ىبلقلا ليمو ةبحملا يف ءاسنلا نيب ماتلا لدعلا

 نع اوضرعت الف ,دهجلا نم كلذ يف متلذب امهم

 ةأرملاك اهوكرتتف .ضارعإلا لك اهنع بوغرملا

 ومثأتف ةقلطم يه الو جوز تاذب تسيل يتلا

 نيب مكمْسق يفاولدعتف مكلامعأ اوحلصت نإو

 «نهيف هوشختو للاعت هللا اوبقارتو «مکتاجوز
 مہ احر «هدابعل ًاروفغ ناك ىلاعت هللا نإف

 ههتأرماو لجرلا نيب ةقرفلا تعقو نإو )1٠0(

 .هدابع نيب هب يضقي ایف ميكح «ةنملاو لضفلا عساو ىلاعتو هناحبس هنإف ؛هتَعَسو هلضف نم اههنم ًالك ينغي ىلاعت هللا ناف

 دوهيلا نم مكلبق نم باتكلا اوطعأ نيذلا ىلإ اندهع دقلو .اههنيب امو ضرألا يفامو تاومسلا ينام كلم هللو (11)

 اودحجت نإ مكنأ مكل اًنّيبو هيه بانتجاو هرمأب مايقلاو «ىلاعت هللا ىوقتب -دمح ةمأ اي- كلذك مكيلإ اندهعو «ىراصنلاو

 «هقلخ نع ًاينغ هللا ناكو .ضرألا يف امو تاومسلا يف ام عيمج هل نأل ؛مكنع ينغ هناحبسم هنإف هعرشو ىلاعت هللا ةينادحو

 .هلاعفأو هتافص يف ًاديمح

 .اه ًاظفاح هقلخ نوؤشب ًائاق هناحبس هب ىفكو «تانئاكلا نم نوكلا اذه يف ام كلم هلو ( ۷

 .ًاريدق كلذ ىلع هللا ناكو .مكريغ نيرخآ موقب تأيو «سانلا اهمأ مكي هللا اشي نإ / ۳)

 «ةرخآلاو ايندلا باوث هدحو هللا دنعف :ةرخآلا نع ضرعيو ايندلا باوث يف -سانلا اهبأ- مكنم بغري نم (14)

 «مهلامعأو مهتاينب ًاريصب «هدايع لاوقأل ًاعيمس هللا ناكو .|هكلمي يذلا وهف «ةرخآلاو ايندلا يريخ هدحو هللا نم بلطيلف

 .كلذ ىلع مهيزاجيسو
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 اولمعو هلوسرو هللا اوقدص نيذلا اهيأ اي( 010) 2 ا 257 ماني

 ةداهشلل نيدؤم «لدعلاب نيمئاق اونوك «هعرشب 1 ن ٣ لوا وار

 ىلع وأ «مكسفنأ ىلع تناك ولو «ىلاعت هللا هجول 4

 ن کر س E 5 ها ا ناك امهم .مكبراقأ ىلع وأ .مكتاهمأو مكئابآ 45 2

 1 8 8 . ڪار ءْلوُسَرَوَد
 الف ءامهحالص هيف اهب ملعأو «مكنم امه ىلوأ 0 14 يك

 «لدعلا كرت ىلع بصعتلاو ىوهلا مكّنامحي ريو ل نمرات یر

SES IEEىلع اهب اوتأتف مكتنسلأب ةداهشلا اوفرحت نإو ق  

 اهئادأ كرتب اهنعاوضرعت وأ ءاهتقيقح ريغ 8 ٌمُضْأومَماَءَّرْضْأوُرَ اا ۵اي

 قئاقدب (يلع ناك ىلاعت هللا نإف ءامناتكب وأ 59 0 مْئورَمَك

 .اهب مكيزاجيسو مکلاعا ا نی اًميآ ابدع ناب قفار أليس
 هلوسرو هللا اوقَّدَص نيذلا اأ اي (1) نوت نیز نود نما رفا نود خس

2 e هس 

 نم هيلع متنأ ام ىلع اومواد هعرشباولمعو 000 لرد دقو اسي ھل ٠

 دمحم هلوسربو ىلاعت هللاب مزاجلا قيدصتلا ا 7 کیه تیا اوس نا نأ بتكلا |

 نآرقلابو ء(هتعاط نمو «ملسو هيلع هللا لص 3 ا TE ا هلأ اوت

 هللا اهزنأ يتلا بتكلا عيمجبو «هيلع هلزن يذلا

 هتكئالمو «ىلاعت هللاب رفكي نمو .لسرلا ىلع

 هلسرو «هقلخ ةياده اهزنأ يتلا هبتكو «نيمركملا

 «نيدلا نم جرخ دقف «باسحلاو ضرعلل مهتوم دعب هيف سانلا موقي يذلا رخآلا مويلاو .هتلاسر غيلبتل مهافطصا نيذلا

 .قحلا قيرط نع ار يبك ًادعب َدْعَبو
 اوٌرصأ مث ءىرخأ ةرم رفكلا ىلإ اوعجر مث «ناهيإلا ىلإ اوداع مث ,رفكلا ىلإ هنع اوعجر مث «ناهيإلا يف اولخد نيذلا نإ (170)

 .ةبقاعلا ءوس نم اهب نوجني يتلا «ةيادملا قرط نم قيرط ىلع مهديل الو ءمه ل رفغيل هللا نكي مل هيلع اورمتساو مهرفك ىلع

 .ًاعجوم ًاباذع مهل نآب -رفكلا نونطبيو ناهيإلا نورهظي نيذلا مهو- نيقفانملا -لوسرلا اهيأ- رّشَب (118)

 كلذب نوبلطيأ .مهتدوم ين نوبغري الو «نينمؤملا ةيالو نوكرتيو «مه ًاناوعأ مهنوذختيو «نيرفاكلا نولاوي نيذلا (1779)

 .هدحو ىلاعت هلل اهعيمج ةوقلاو ةزعلاو ةرصنلاف «كلذ نوكلمي ال مهنإ ؟نيرفاكلا دنع ةعنم او ةرصنلا

 عم اوسلجت الف اهب ءازهتسالاو هللا تايآب رفكلا متعمس اذإ هنأ هباتك يف -نونمؤملا اهيأ- مكيلع مكبر لر دقو (110)

 ىلع مهو «مهومتسلاج اذإ مكنإ .هللا تايآب ءازهتسالاو رفكلا ثيدح ريغ ثيدح يف اوذخأ اذإ الإ ءنيئزهتسملاو نيرفاكلا
 نيقفانملا عماج ىلاعت هللا نإ .اه لعافلاك ةيصعم اب يضارلاو «مهئازهتساو مهرفكب متيضر مكنأل ؛مهلثم متنأف «هيلع مهام

 .باذعلا ءوس اهيف نومي ءًاعيمج منهج ران يف نيرفاكلاو

 م عيبه فنر قت 5 عاج 9



 رکنا مك لع (RN َ 8 ٠ . و

 هللا نم نإف «برحلاو نتفلا نم -نونمؤملا اهيأ-

 e 2 ا «متمنغو مک ودع ىلع مكر صنو «هلضفب مكيلع

 لكي 0 2 ناك نإو ؟مكرزاؤن مكعم نكن ملأ :مكلاولاق

 27 ر از «ةمينغلاو رصنلا نم رذق نيدلا اذه نيدحاجلل

 مكوختو مكل هانْمَّدق اب مكدعاسن ملأ :مهل اولاق

 . د رے ر ول موي مهنيبو مكنيب يضقي ىلاعت هللاف ؟نينمؤملا نم
 0 1 ةبلغلل اقيرط نيرفاكلل هللا لعجي نلو «ةمايقلا دل کلک ني نیند اليلقال اهلا ا تةلغلل ات ط ٠ت فاكلل هل هل: تماق

 ايندلا يف نيقتملل ةبقاعلاف ,نيحلاصلا هدابع ىلع

 وم

 ا رل ىت ناکا ضب نو کلؤک
 ء .ةرخآلاو

 )١147( ٌةَعَداَخُم نيقفانملا ءالؤه ةقيرط نإ 1 ًَ 1

 هنونطبي امو ناميإلا نم هنورهظي مب «ىلاعت هللا  ESرر
 ا کابو د ا ا © ل نأ لاحلاو .هللا ىلع ىفخي هنأ ًاّنظ ءرفكلا نم

 ا هنأت ْؤُيَقَوَسَو تريم ا هليزهتيد |[ ماق اذإو مهلمع لثمب مهزاجمو مهعداخ هللا
 يف اهيلإ اوماق ؛ةالصلا ءادأل نوقفانملا ءالؤه

 الو ؛ةعمسلاو ءايرلا مهتالصب نودصقي «روتف

 .ًاليلق ًاركذ الإ ىلاعت هللا نوركذي

 ددرتلا نيقفانملا ءالؤه نأش نم لإ )٠٤۳(
 ناهيإلا نع هبلق هللا فرصي نمو .نيرفاكلا عم مهالو نينمؤملا عم مه الف «لاح ىلع نورقتسي ال ءبارطضالاو ةرّبَحلاو

 .نيقيلاو ةيادهلا ىلإ ًاقيرط هل دجت نلف «هيدهب كاسمتسالاو هب
 .مهتدومو نينمؤملا ةالاوم اوكرتتو هللا نيدل نيدحاجلا اولاوت ال «هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدَص نيذلا اأ اي )١44(

 ؟مكناهيإ يف مكقدص مدع ىلع ةرهاظ ةجح مكيلع ىلاعت هلل اولعجت نأ مكئادعأ ةّدومب نوديرتأ

 .ريصملا اذه ءوس مهنع عفدي ًارصان -لوسرلا اهيأ- مه دمت نلو «ةمايقلا موي رانلا لزانم لفسأ يف نيقفانملا نإ )١٤١(

 «نينمؤملا هدابعاوّلاوو ءًارهاظو ًانطاب مهاوحأ نم اودسفأ ام اوحلصأو «هيلإ اوباتو ىلاعت هللا ىلإ اوعجر نيذلا الإ(

 .ً(يظعأباوث نينمؤم ا هللا يطعي فوسو «ةرخآلاو ايندلا يف نينمؤملا عم كئلوأف «هناحبس هل اوصلخأو «هللا نيدب اوكسمتساو

 دابعلا بدعي انإو «هاوس نّمع ينغ هناحبس هللا نإف «هلوسرو هللاب متنمآو لمعلا متحلصأ نإ مكباذعب هللا لعفي ام ١40(

 .ءيش لكب ًاريلع ؛هل مهتعاط ىلع هدابعل ًاركاش هللا ناكو .مهمونذب

 رڪ پاد م توينز



 ءءوسلا لوقب ٌدحأ رهجت نأ هللا بم ال(5١)

 نمي ا اط رکاب نا مولع حاب نيكل و

 امل ًاعيمس هللا ناكو .هتملظَم نبيل ؛ءوسلا

 ا ر اباوع ترزق 0 0
 ر e هَ رعب نأ تو دیر رو دلسو هاب

 هل دّهَمو ءوفعلا ىلإ ىلاعت هللا بدل , )١159(
 «هيفخت نأ اًمإو «ريخلا رهظُي نأ اإ :ن نمؤملا دأب تو یر ضب مڪو ضع نم

 2 هر کک ل
 وو 7

 ٍلَسْرَو هاب اوم

 لاح يف اهرهظي نأ امإ :ةءاسإلا عم كلذكو

 «حفصيو وفعي نأ امإو «ءيسملا نم فاصتتالا 0 2

 نع وفعلا ىلاعت هتافص نم نإف ؛لضفأ ٌوفعلاو 5 ةه كوع "م و

 .مهيلع تردق عمددبع | تحلق اتتا یوا 156 را
 دوهيلا نم هلسرو هللاب نورفكي نيذلا نإ )٠١١( ريك هسوُمأوَص دقق املا ام هع رن

 هلسرو هللا نيب اوقرفي نأ نوديريو « ىراصنلاو هةمان مهدد کک 8 اولا كلذ نم

 مهل سرأ نيذلا هلسر اوبذكيو هللاب اونمؤي نأب اَنْوَمَحَ اھت اجل دعب ي ااا اودا

 نود لسرلا ضعب قدصب اوفرتعي وأ «هقلخ ىلإ :e کک وما كل نَع |
 مر ىلع اورتفا مهضعب نأ اومعزيو «ضعب ١ افراد و َباَأاوُْخَد االق هوي ب رولا |

 يتلا ةلالضلا ىلإ اقيرط اوذختي نأ نوديريو | 7 100 اا فأول

 .اهوعدتبا ىتلا ةعدبلاو اهوثدحأ

 ال يذلا قَّقحملا رفكلا لهأ مه كئلوأ )٠١١(

 .مهنيهيو مهيزخُي ًاباذع نيرفاكلل اندتعأو «هيف كش

 كئلوأ «هللا ةعيرشب اولمعو «مهنم دحأ نيب اوقرفي ملو .نيعمجأ هلسر ةّوبنب اوُرقأو «هللا ةينادحوب اوقَّدَص نيذلاو )٠5(

 .مهب ابحر هدابعل اروفغ هللا ناكو .هلسربو هب مهناميإ ىلع مهباوثو مهءازج مهيطعي فوس

 هللا نم افحص مهيلع لزنت نأب :قدصلاب كل دهشت ىسوم ةزجعم لثم ةزجعم -لوسرلا اهيأ- دوهيلا كلأسي (16)

 ام -مالسلا هيلع- ىسوم مهقالسأ لأس دقف -لوسرلا اهيأ- بجعت الف هللا دنع نم حاولألاب ىسوم ءيجم لثم «ٌةبوتكم

 مهايحأ نأ دعبو .مِهّقح نم سيل ًارمأ اولأس نيح مهسفنأ مهملظ ببسب ءاوَقِعّصَ «ٌةينالع هللا مري نأ هولأس :مظعأ وه

 نع انوَقَعف هللا نود نم لجعلا اودبع ؛كرشلا ىفنب ةعطاقلا ىسوم دي ىلع تانيبلا تايآلا اودهاشو ءقعصلا دعب هللا

 .هتوبن قدص دّيؤت ةميظع ةجح ىسوم انينآو «مهتبوت ببسب لجعلا مهتدابع
 «ةاروتلا ماكحأب لمعلاب هوطعأ يذلا دكؤملا دهعلاب مازتلالا نع اوعنتما نيح روطلا لبج مهسوؤر قوف انعفرو )١154(

 موي يف ديصلاب اوُدَتْعَيالأ مهانرمأو «مههاتسأ ىلع نوفحزي اولخدف ادَّجُس «سدقملا تيب باب اولخدي نأ مهانرمأو

 .هوضقنف «ًادكؤم ًادهع مهيلع انذخأو ءاوداصو اوّدتعاف «تبسلا
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 .دوهعلل مهضقن ببسب مهاتعلف (155)

 .هلسر قدص ىلع ةلادلا هللا تايآب مهرفكو

 انبولق :مهلوقو ًءادتعاو ًالظ ءايبنألل مهلتقو

 هللا سمط لب لوقت ام هقفت الف ةيطغأ اهيلع

 ًاليلق ًاناهيإ الإ نونمؤي الف «مهرفک ببسب اهيلع
 .مهعفنيال

 مهرفك ببسب مهانعل كلذكو )١165(

 «ىنزلا نم اهيلإ هوبسن اهب ميرم ىلع مهئارتفاو
 .هنم ةئيرب يهو

 مكهتلا ليبس ىلع- مهلوق بيسبو (10)
 ميرم نب ىسيع حيسمملا انلتق انإ :-ءازهتسالاو

 لب ؛هوبلص امو ىسيع اولتق امو «هللا لوسر

 نمو. .ىسيع هنأ مهنم ًانظ هب ًاهيبش ًالجر اوبلص

 مهيلإ هملسأ نم كلذكو «دوهيلا نم هلق ىعا

 ال ,ةرْيَحو كش يف نوعقاو مهلك «ىراصنلا نم

 لب نينقيتم هولتق امو «نظلا عابتا الإ مهيدل َمْلِع

 .نيمهوتم نيكاش

 هحورو هندبب هيلإ ىسيع هللا عفر لب (16)

 .هئاضقو هريبدت يف ًاريكح ,هكلم يف

 لوس شالا

 38 oT لس 3 ت5ا

 للا هرڪا کا مطلبا
E8  

 0 یتیع خيما اذ و

 نب َناَكْوُمَلَه يش هيس نحو ُهوَص 0

 لاء لمة 9
4 

 ق وا

 یر وا

٤ E اک 
 ومار يل ڪس ةو هدايا ا

 اياهم رنگا الیاس

 زا امي نومو نومول هتم لا فن وځ ا

 ت اتا راتاو كيف نم زناامو |
 م ےس ع ر

 ر لارا هاي َنْومِمؤُمْل 1

 ةمايقلا مويو «مالسلا هيلع هتوم لبق هب نمآ الإ نامزلا رخآ ىسيع لوزن دعب باتكلا لهأ نم دحأ ىقبي ال هنإو )١169(

 .هقّدص نَم قيدصتو «هبّذك نَم بيذكتب ًاديهش -مالسلا هيلع- ىسيع نوكي

 ببسبو ؛مهلًالالح تناك لكآملا نم تابيط مهيلع هللا مَّرَح ةميظعلا بونذلا نم هوبكترا (ب دوهيلا ملظ ببسبف (1)

 .ميوقلا هللا نيد نع مهريغو مهسفنأ مهّدص

 نم هلوسرو هللاب نيرفاكلل اندتعأو «قاقحتسا ريغب سانلا لاومأ مهالحتساو «هنع اوهن يذلا ابرلا مهوانت ببسبو (0)

 .ةرخآلا يف ًاعجوم ًاباذع دوهيلا ءالؤه

 اهيأ- كيلإ هللا هلزنأ يذلاب نونمؤي «هلوسرو هللاب نونمؤملاو دو هيلا نم هللا ماكحأب ملعلا يف نونكمتملا بكل )١117(

 ةاكز نوجرخيو ءاهتاقوأ يف ةالصلا نوُدؤيو ءليجنإلاو ةاروتلاك كلبق نم لسرلا ىلإ لزنأ يذلابو ,نآرقلا وهو -لوسرلا

 .ةنحجلا وهو ءًأيظع ًاباوث هللا مهيطعيس كئلوأ «ءازجلاو ثعبلابو هللاب نونمؤيو «مهلاومأ
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 غيلبتب -لوسرلا اهيأ- كيلإ انيحوأ انإ 0 ر 5 ا اک علت ١

 دعب نم نيّيبنلاو حون ىلإ انيحوأ اك ةلاسرلا

 قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ ىلإ انيحوأو

 اوناك نيذلا ءايبنألا مهو- طابسألاو بوقعيو

 دلو نم ةرشع يتنثالا ليئارسإ ينب لئابق يف 0
 5 79 ا 2 م ا, 2 دسرو

 نوراهو سنويو بويأو ىسيعو -بوقعي ,EE نم

 3 5 ا مساع ے4
 باتك وهو ءارويز دواد انیتاو .ناهيلسو ل 3 0

 .ةبوتكم فحصو تکي نار لادم
)١115( GAS 0 1يف كيلع مهانصصق دق ًالسر انلسرأو  

K3مهصصقن | ًالسرو ءةيآلا هذه لبق نم نآرقلا 4  
 ؛(یلکت ىسوم هللا ملکو . اهاندرأ ةمكحل كيلع

 «ةميركلا ةيآلا هذه يفو .ةفصلا هذهب هل ًافيرشت

 بوم َقَحَسإَف او لیول ساو یھت لإ ات كاني

 زرونو شفت هاو تون اکا

OSsَكََعَرْفَكْضصَصَق  

 کن هيمان يدري ر ع ج ر8 «هلالجب قيلي امك -ىلاعت- هلل مالكلا ةفص تابثإ 000 آ
 .ةطساو الب ةقيقح | ناي ا سال هرم ل

2 

 نيرّشبُم يقّلَت ىلإ السر ُتْلَسرأ 0٠0 هو طحت وْ خس ایک اونی ت رڪ

 ةجح رشبلل نوكي الثل ؛يباقعب نيرذنمو «يباوثب اکا هاناو ضل او ت اوما

 ازيزع هللا ناكو .لسرلا لاسرإ دعب اهب نورذتعي 5

 .هريبدت يف ًايكح «هکلم يف

 هلزنأ «ميظعلا نآرقلا هيلع َلَرْنَأ يذلا هلوسر كنأب كل دهشي هللاف -لوسرلا امأ- مهريغو دوهيلا كب رفكي نإ (117)

 .ةيفاك اهدحو هللا ةداهشو «كيلإ يحوأ ام قدصب نودهشي ةكئالملا كلذكو «هملعب

 .ًاديدش ًادعُب قحلا قيرط نع اودُعَب دق «مالسإلا نع سانلا اوٌدصو ءكتّوُبُباودحج نيذلا نإ (۷)

 قيرط ىلع مديل الو ؛مهبونذ رفغيل هللا نكي مل ءرفكلا ىلع مهرارمتساب اوملظو ؛هلوسربو هللاب اورفك نيذلا نإ (114)

aَ  

 .ءيش هزجعي الف ءأریسی هللا ىلع كلذ ناكو ءأدبأ اهيف نيثكام منهج قيرط الإ (119)

 نإف «هوعبتاو هوقَّدَّصَق «مكبر نم قحلا نيد مالسإلاب ملسو هيلع هللا لص دمحم انلوسر مكءاج دق سانلا اأ اي )03١(

 ناكو .ضرألاو تاومسلا يف ام كلام هنأل ؛مكناميإ نعو مكنع ينغ هللا نإف مكرفك ىلع اوٌّرِصُت نإو «مكل ريخ هب نامبإلا

 ًاردقو ًانوك ىلاعت هلل انعضخ دق ضرألاو تاومسلا تناك اذإف .هرمأو هعيرشت يف ًايكح «مكلاعفأو مكلاوقأب ًاميلع هللا

 اوداقنت نأو «هيلع هلزنأ يذلا نآرقلابو «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسربو هللاب اونمؤت نأ مكب ىلوأف «هکلم رئاس عوضخ

 ىلص دمحم هلوسرو هللا يبن ةلاسر مومع ىلع ليلد ةيآلا ينو . E هك ررخلا د رتيهسأع ردا
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 لاو تلڪ تدق أنت نكح ِ داقتعالا اوزواجتت ال ليجنإلا لهأ اي(

 تأ اورا ىَضِعخِ ملام 6 ا الف .قحلا الإ هللا ىلع اول وقت د الو «مکنید يف قحلا

 3 ىسيع حيسملا (نإ .ًادلو الو ةبحاص هل اولعجت

 هاي راما نفعل 0
 2 أ LOG هو هَل و «قحلاب هللا هلسرأ هللا لوسر درم نبا

 امر ڪل رح 9 0 5
 وكر يهو «ميرم ىلإ ليربج اهب لسرأ يتلا ةملكلاب

NS 7تشل امم[ نوطسي ل :ةطكتش 8 ا  
 ىلاعت هللا نم ةخفن يهو «ناكف «(نك» :هلوق

 ٌدحاو هللا نأب اوقدصف «هبر رمأب ليربج اهخفن

 ادع نکی نأ 67 نم هب مكوؤاج (يف هلسر اوقّدصو «هل اوملسأو

 مامو وسیع اولعجت الو «هباولمعاو هللا دنع

 e RT 9 ٍ+ِهَيَلِإ ا مكل ًاريخ ةلاقملا هذه نع اوهتنا .نيكيرش هللا

 َنيِذْلااَّمأَو قطن فديت كي : يفام .هناحبس دحاو هلإ هللا امنإ هيلع متنأ ام

 واما عر هڏ م اوري ڪس او اک / هلنوكي فيكف ىُكْلُم ضرألاو تاومسلا
0 7 _ 0 5 1 5 33 1 

 00 ا کوک ا رک تاج | ىلع اليكو هللاب ىفكو ؟دلو وأ ةبحاص مهنم
J 5 5 20 5 

 ور اا 2 : هيلع اولكوتف «مهشاعم فيرصتو هقلخ ريبدت

 ا مكي رهف دحر
 210 e ا لا سلا توب راو | هع 1 ت نوكي نأ حيسملا عنتمي نلو فنأّي نل ۲
 2 7 , ST نوبّرَقملا ةكئالملا فأي نل كلذكو هلل ادبع

 نع فنأي نمو .ىلاعت هلل ةيدوبعلاب رارقإلا نم

 .قحتسي اهب الك يزاجيو «لداعلا همكحب مهنيب ٌلصفيو «ةمايقلا موي هيلإ مهلك مهرشحيسف ربكتسيو عوضخلاو دايقنالا
 هلضق نم مهُديزيو ,مهلامعأ باوث مهيفويف هتعيرش ىلع اوماقتساو «ًالمعو ًالوقو ًاداقتعا هللاب اوَقَّدَص نيذلا اًمأف (137)

 «هباذع نم مهيجني ابل مهل نودجيالو ءًاعجوم ًاباذع مهبذعيف هل للذتلا نع اوربكتساو هللا ةعاط نع اوعنتما نيذلا امأو

 .هللا نود نم مهرصني ًارصان الو

 ججحلاو تانيبلا نم هب ءاج امو ءملسو هيلع هللا ىلص دمحم انلوسر وهو «مکبر نم ناهرب مكءاج دق سانلا اهيأ اي ()

 .ًانيبم ًارونو ّىده نآرقلا مكيلإ انلزنأو «ةقتاخلا هتلاسرو هتوبن قدصب دهشي ام «ميركلا نآرقلا اهمظعأو «ةعطاقلا

 هنم ةمحر ةنجلا مهلخديسف «مهيلإ لزنأ يذلا رونلاب اوكسمتساو هًالمعو ًالوقو ًاداقتعا هللاب اوقَّدَص نيذلا اّمأْف (170)

 .تانجلا تاضور ىلإ يضفملا ميقتسملا قيرطلا كولس ىلإ مهقفويو «ًالضفو



 ا تر
e 0 0 بة 

 مكح نع -يبنلا اهبأ- كنولأسي (177)

 دلو هل سیلو تام نم وهو «ةلالكلا ثاريم

 نإ :اهيف مكحلا مكل نيب هللا :لق دلاو الو
 كر ارام ناتا ام ھم نتا س

 و دلاوالودلو هل سيلؤرم 6 د ل تخأ هلو دلاوالودلو هل سيلؤرما تام

 «هتكرت فصن اهلف «طقف هيبأل وأ .همأو هيبأل

 اذإ اهام عيمج بأل وأ ناك ًاقيقش اهوخأ ثريو

 تام نمل ناك نإف .ٌدلاو الو دلو اه سیلو تتام

 عمتجا اذإو .كرت امم ناثلثلا امهلف ناتخأ ةلالك

 ركذللف ثانإلا عم مأ ريغل ةوخإلا نم روكذلا

 مكل هللا ني .هتاوخأ نم نييثنألا بيصن لثم

 اولضت الفل ؛ةلالكلا مكحو ثيراوملا ةمسق

 بقاوعب ملاع هللاو .ثيراوملا رمأ يف ٌقحلا نع

 .هدابعل ريخلا نم اهيف امو «رومألا

 4 ةدئاملا ةروس +

 اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اأ اي (۱)

 ناميإلا نم «ةقثوملا هللا دوهع او .هعرشب

 دوهعلا اوُدَأو ءاه دايقنالاو «نيدلا عئارشب

 دقو .ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسر ةنسو «هللا باتك فلاخي ملام ءاهريغو عويبلاو «تانامألا نم ضعب ىلع مكضعبل

 ميرحت نمو «كلذ ريغو مدلاو ةتيملا ميرحت نم مكل هب ام الإ ,منغلاو رقبلاو ّلبإلا يهو ؛ماعنألا نم ةميهبلا مكل هللا لأ

 .هلدعو هتمكح قفَو ءاشي ام مكحي هللا نإ .نومرحم متنأو ديصلا

 «مرخلا رهشألا يف لاتقلا اوس الو «هلاعمو هللا دودح اوّدعتت ال هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اقّدص نيذلا هيأ اي (1)

 ؛هنم لام الو «يذَملا ةمرح اوُلِحتستالو ؛مالسإلا ردص يف كلذ ناكو هبجرو مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا وذ :يهو

 «جحلا ديري لجرلا نأو ٌيّذَم ةميهبلا نأ ىلع ةمالع باقرلا يف رّبَو وأ فوص نم رئافض يهو «دئالقلا نوعضي اوناك ذإ

 نم متللح اذإو .مهبر يضريو مهشياعم حلصي ام هللا لضف نِي نوغتبي نيذلا مارح لا تيبلا يدصاق لاقت اوُنِحَتْسَتالو

 ماع ثدح اك- مارحلا دجسملا ىلإ لوصولا نم مكوعنم نأ لجأ نم موق ضُْب مكّنلوحي الو ءديصلا مكل لح مكمارحإ
 هيف ام ىلع اونواعت الو هللا ىوقتو «ريخلا لْعِف ىلع -مكنيب |هيف نونمؤملا اهيأ- اونواعتو .مهيف لدعلا كرت ىلع -«ةيبيدحلا»
 .باقعلا ديدش هنإف هللا رمأ ةفلاخم اورذحاو «هللا دودحل ٌرواجتو ةيصعمو مثإ
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 يذلا ناويحلا يهو «ةتيملا مكيلع هللا مّرح ()

 مدلا مكيلع مّرحو «ةاكذ نودب ةايحلا هقرافت

 هيلع رد امو «ريزنخلا محلو «قارُملا لئاسلا

5-000 

 وبول رار لک ر 5

 َلَكأآَبَوُدَحِب او یر
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 ۴ اويفتنت ويلا E 0 ل 8

يأردَح را سیمو الب ولدا
 الي كيبد ن

 525 امو نوشهر
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ار ت یضاو یمن
دظَضأ نفاد مس

 300 ٍةَصَمْخَم يف َ

 سبح يتلا ةقتخنملاو «حبذلا دنع هللا مسا ريغ

 تيرُض يتلا يهو ةذوقوملاو «تتام ىتح اهم

 يتلا يهو ةيدرَتُملاو «تتام ىتح رجح وأ اصعب

 «تتایف رثب يف تّوَه وأ لاع ناكم نم تطقس

 ج روع ةا نا ينال ناجم ل اهنرقب ىرخأ اهْتَبَرَص يتلا يهو ةحيطنلاو
 جاو ان وا هَ تلا و ا اهلكأ يتلا ةميهبلا مكيلع هللا مرَحو «تتاهف

 016 اَمر و 226 12و 5 .كلذ و حنو «بئذلاو رمنلاو دسألاك «عّبسلا

 2 ا 1 کک 7 امو ةقنخنملا نم همّرح امم -هناحبس- ىنثتساو

 ٍ 7 8 E 1 لالح وهف تومي نأ لبق هتاكذ متكردأ ام اهدعب
 5 ارك لورو | ام ىلع هللا ريغل حبذ ام مكيلع هللا مّرحو «مکل

 هللا مّرحو «هريغ وأ رجح نم ةدابعلل بصني

 مسقي ل وأ مكل مقام مع اوبلطت نأ مكيلع
 نومسقتسي اوناك يتلا حادقلا يهو «مالزألاب

 مكلذ .هيلع اومدقي نأ لبق ًارمأ اودارأ اذإ اهب

 -تبكترا اذإ- تامرحملا نم ةيآلا يف روكذملا

 نآلا .هتيصعم ىلإ هتعاطو هللا رمأ نع جورخ

 تلمكأ مويلا .ينوفاخو مهوفاخت الف« «مهيلع مكُتْرَصن نأ دعب كرشلا ىلإ هنع اودترت نأ مكنيد نم رافكلا عمط عطقنا

 رون ىلإ ةيلهاجلا تاملظ نم مكجارخإب يتمعن مكيلع تمقأو «ةعيرشلا مامتإو رصنلا قيقحتي مالسإلا نيد مكنيد مكل

 ئإل ًادمع لئام ريغ ناكو «ةتيملا لكأ ىلإ ةعاجم يف ٌرطضا نمف . هوقرافت الو هومزلاف ًانيد مالسإلا مكل تيضرو «ناييإلا

 .هب ميحر «هل روفغ هللا ناف «هلوانت هلف

 بلاخملا تاوذ نم هومر ام ٌديصو تابيطلا مكل لجأ: مه لق ؟لُأ مه لجأ اذام : -يبنلا اهيأ - كباحصأ كلأسي ()

 نكسمأ ام اوكف هللا مكمّلع ام يكل ديصلا بلط نهنومّلعت ؛ مَّلَعُي ام اهوحنو روقصلاو دوهفلاو بالكلا نم باينألاو

 .باسحلا عيرس هللا نإ .هنع مكاهن |ميفو هب مكرمأ ميف هللا اوفاخو «ديصلل اهاسرإ دنع هللا مسا اوركذاو «مكل

 اهوكذ نإ- ىراصنلاو دوهيلا ٌحئابذو .بيطلا لالحلا مكل لأ نأ -نونمؤملا هيأ - مويلا مكيلع هللا ةمعن مات نمو ()

 ءاسنلا نم رئارحلا لهو ؛تانصحملا حاكن -نونمؤملا اهيأ- مكل ّلَحَأو . مه لالح مكحئابذو مكل لالح -مهعرش َتَسَح

 متكو «نهر وهم نُعومتيطعأاذإ ىراصتلاو دوهيلا نم تافيفعلارئارحلا حاكن كلذكو «ىنزلا نع تاضيفعلا «تاضمؤما

 «هلمع لطب دقف ناهيإلا عئارش دحجي نمو . .نهنيدب رثأتلا نم متنمأو «تاقيشع يذختم الو «ىنزلل نيبكترم ريغ ءافِعأ

 .نيرساخلا نم ةمايقلا موي وهو

 کک کک نیلام
 ESI 1 وسمر نان

 ځو دلع طرق نميإلا



 ىلإ مايقلا متدرأ اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي (5)

 اولسغاف ةراهط ريغ ىلع متنأو «ةالصلا

 :قَقْرَلاو) قفارملا عم مكيديأو مكهوجو ١ هكا ت رع و
 7 7 ٤ | 01 وو 3. و | 00

 اوحسماو (دصَعلاو عارذلا نيب يذلا لَّصضُفمل ١ ا ر ناو لا

 امهو) نيبعكلا عم مكلجرأ اولسغاو «مكسوؤر ا

 نإو .(مدقلاب قاسلا ىقتلم دنع نازرابلا ناظعلا اكيوصار يت مادمت[ موا طل

 هنم لاستغالاب اورهطتف ربكألا ثدحلا مكباصأ 4 E GR ONE جسق ابيع
 يف رفس ىلع وأ ءىضرم متنك نإو .ةالصلا لبق ا ا

 عماج وأ «هتجاح مكدحأ ىضق وأ «ةحصلا لاح ك مه

 0 5 | اوتار دمعي
 .هنم مكيديأو مكهوجو اوحسماو «ضرألا 7 و وچو

 ها
 «مكيلع قّيَضُي نأ ةراهطلا رمأ يف هللا ديري ام 1 کک 2-7

aT 
 ةضحز تناك ةراهطلا ف الل كاذب هلعج عمو نات شرڪ مر رجال يقام

 ؛معنملا ركش يضتقت يتلا معنلا مات نم مّيتلا | نن توا واخ اوأرعأأز

 .ىمن |هيقو رمأ ايف هتعاطب
 «مكل هعَّرَت د |يف مكيلع هللا ةمعن اوركذاو (۷)

 نم مكيلع ىلاعت هذخأ يذلا هدهعاوركذاو

 راع لإ لاس دمع لورو ا اا

 .مكسوفن يف هنو د اب ٌميلع هللا نإ .هنع مكابنو هب مكرمأ ايف هللا اوقتاو ءا ةعاطلاو عمسلاو

 الو «لدعلاب ءادهُش .هللا هجو ءاغتبا ؛قحلاب نیماّوق اونوك مل سو هيلع هللا لص دمحم هلوسرو هللاب اونَمآ نيذلا اهيأ اي (۸)

 هللا ةيشخل برقأ لدعلا كلذف ءاوس ةجرد ىلع بابحألاو ءادعألا نيب اول دعا ءاولدعت الأ ىلع موق ُصْعُب مكتلمحي

 .هب مكيزاجيسو «نولمعت اب ريبخ هللا نإ .اوروجت نأ اورذحاو

 هللاو «ةنجلا كلذ ىلع مهبيثي نأو :مهبونذ مهل رفغي نأ تاحلاصلا اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدَص نيذلا هللا دعو (9)

 .هدعو فلخي ال



 ةدياَملٌةَروْس سا

 ةلادلا هللا ةينادحو اودحج نيذلاو )١(

 اهب تءاج يتلا هتلدأب اوبَّذكو «نيبملا قحلا ىلع
 .اه نومزالملا رانلا لهأ مه «لسرلا

 اولمعو هلوسرو هللا اوقدص نيذلا اهيأ اي(

 ةمعن نم مكيلع هب هللا معنأ ام اوركذا هعرشب

 نيذلا مكئادعأ بولق يف بعرلا ءاقلإو ءنمألا

 ءمكنع هللا مهفرصف ,مكب اوشطبي نأ اودارأ

 هللا اوقتاو «مکب هودارأ ام نيبو مهنيب لاحو

 9 رر قارت هوز و یر فا الأ مكرومأ يف هدحو هللا ىلع اولكوتو ؛هورذحاو

 ONE اسر ءيا اک چ .هرصْنُو ةلوغي افيو «ةيويئدلاو ةينيدلا

 نإ ی ا لایت نو رت تلج 7 ينب ىلعدكؤلادهعلا هللاذخأ دقلو )1١(

 رهضقام ا د ا ١ .رمآو :هدحنو ةدانيعلا ةلاوتصلب نأ ليئازسإ

 ورحم ةي رق هتوف تاج رخل هه / ًافيرع رشع ينثا م هيلع لعجي نأ ىسوم هللا

 هڪ ذاَمَمالمَحأوسََو ءهعضاوت نعربكصألا عمسلاب دهعلا مهيلع نوذخأي «مهعورف ددعب

eS0 داود  
 2 ١ ت ا تمقأ نثل «يرصنو يظفحب مكعم نإ :ليئارسإ

 . تشل هاد e رغما ةاكزلا تا و 7

 .مهومترصنو هب مكوربخأ |هيف يلسرب متقدصو

 دحج نمف «رابنألا اهراجشأو اهروصق تحت نم يرجت ٍتانج مكّنليدَأل و .مكتاثيس مكنع َنرّمكأل يليبس يف متقفنأو
 .لالضلا قيرط ىلإ قحلا قيرط نع لدع دقف مكنم قائيملا اذه

 نولدبي ؛ناهيإلل نيلت ال ةظيلغ مهبولق انلعجو ءانتمحر نم مهاندرط ةدّكؤملا مهدوهعل دوهيلا ءالؤه ضقن ببسبف (1)
 دجت -لوسرلا اهيأ- لازت الو .هب اولمعي ملف هب اورّكُذ ام ًابيصن اوكرتو «ةاروتلا وهو ءىسوم ىلع هلزنأ يذلا هللا مالك

 هللا نإف «مهنع حفصاو «كل مهتلماعم ءوس نع فعاف «مهنم ًاليلق الإ مهفالسأ جاهنم ىلع مهف أردَغو ٌةنايخ دوهيلا نم

 هللا مالك فيرحتب ةئيسلا مهدصاقم ىلإ ًاليبس غيزلا لهأ دجي اذكهو) .هيلإ ءاسأ نم ىلإ حفصلاو وفعلا نسحأ نم بحي
 تبثي ال يذلا هللا عرش نم مهئاوهأ عم قفتي ال ام اوكرت ليوأتلاو فيرحتلا نع اوزّجع نإف «ههجو ريغ ىلع هليوأتو

 .(مهنم هللا همصع نم ليلقلا الإ

 مم 00 كعب

۱۰۹ 



 عابتأ مهنأ اوعّذا نيذلا ىلع انذخأو )١14(

 ل ل E Ci E EE ا 2

 ی ا | این قوضوؤميقلا زب اا قنا |
 اولدبف ؛هورزاؤيو هورصنيو مهلوسر اوعباتُي نأب

 اولمعي ملف «هب اورّكُذ ام ًابيصن اوكرتو «مهنید

 ةوادعلا مهنيب انيقلأف ءدوهيلا عنص امك ب

 اب هللا مهئبني فوسو «ةمايقلا موي ىلإ ءاضغبلاو

 ىلع مهبقاعيسو «باسحلا موي نوعنصي اوناك

 «ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ اي )٠١(

 ملسو هيلع هللا لص دمحم انلوسر مكءاج دق

 امم سانلا نع هنوف منك ام ًاريثك مكل نيب

 هيضتقت ال ام نايب كرتيو «ليجنإلاو ةاروتلا يف

 :نيبم باتكو رون هللا نم مكءاج دق .ةمكحلا

 .ميركلا نآرقلا وهو

 اضر عبتا نم نيبملا باتكلا اذهب هللا يدې )١7(

 مهجرخيو ةمالسلاو نمألا قرط «ىلاعت هللا

 مهقفويو «ناهيإلا رون ىلإ رفكلا تاملظ نم هنذإب

 صر ي 5-5

 دق ب تڪ لَها تروُغَضياواڪام ب
 ص
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 د ل ا م وو و ع رک ےس
 اَنِم اريك رڪ ریا وسر رک اج |

 .ميوقلا هنيد ىلإ

 ناك ول :ىراصنلا نم ةلهجلا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ - لق «ميرم نب حيسملا وه هللا نأب نولئاقلا ىراصنلا رفك دقل ( 1

 ىسيع مأ تتام دقو ءًاعيج ضرألا يف نمو ِهّمُأ كالهإو هكالهإب هءاج اذإ هللا ءاضق عفدي نأ رَدَقل نوعّدي اك ًافإ حيسملا

 اذهف ءامهنع كالهلا عفد ىلع ناردقي ال هللا دابع نم نادبع األ ؛هسفن نع عفدي نأ عيطتسي ال كلذك «توملا اهنع عفدي ملف

 لك ىلع وهو «هدجويو ءاشي ام قلخي .هلل كلم ضرألاو تاومسلا يف تادوجوملا عيمجو .مدآ ينب رئاسك رشب هنأ ىلع ُليلد

 ًاريثكو كلذ يف هقلخ نم دحأ هكراشي الف ؛ةيهولألاو ةيبوبرلا تافصب ىلاعت هللا درفت بجوت ديحوتلا ةقيقحف .ريدق ءيش
 هديب قلخلاو «هلل هلك نوكلاف «حيسملا يف ىراصنلا الغ اك «نيحاصلاو ءايبنألا يف مهولغب لالضلاو كرشلا يف سانلا عقي ام

 .ديري ام لعفيو «ءاشی ام هناحبس قلخي .هللا ىلإ هَّدَرَم تايآو قراوخ نم رهظي امو ؛هدحو



 لقول 3 اوبا رست 2 ایا هللا ءانبأ مهنأ ىراصنلاو دو هيلا معزو (16)
 | تاروت داع زمن رک أل كيفي كامل ءيش يألف :-لوسرلا اهيأ- مه لق «هؤابحأو
 ضرار ترم 1 1 ةواكر وا «مكبّذع ام هبابحأ متنك ولف ؟مکبونذب مكبذعي

NGا ل  

 متيزوج مّكسحأ نإ مدآ ينب رئاس ثم ٌقلخ

 مكتءاسإب متيزوج مّتَأَسأ نإو «ًاريخ مكناسحاي

 وهو ءءاشي نم بذعيو «ءاشي نمل رفغي هللاف ءأَّرِش

 «عجرملا هيلإو ءاشي امك هف ٌدَصَي .كلملا كلام

 .قحتسي اب الك يزاجيو .هدابع نيب مكحيف
 مكءاج دق ىراصنلاو دوهيلا اهيأ اي (15)

 يي ملسو هيلع هللا لص دمحم انلوسر

 هلاسرإ نيب نمزلا نم ةَّدُم دعب ىدهلاو قحلا

 ا لانني را ندا ام :اولوقت الل رم نب ىسنيع ناسراو
 ْ ناما نيك60 5ام موج ا esh رح
 ۰ 0 دبا و ياعالم ا 7 / نمآ نم رشبي لوسر هللا نم مكءاج دقف «مكيلإ
 دز شخ ناولو ہلا لکو تر : ر يش لك ىلع كل نم ردنیو « رسم ا د 5 يدق ءىش هللا اضع نت رن ب

 هيلع ىسوم لاق ذإ -لوسرلا اهيأ- ركذاو )١(

 متنك نأ دعب مكرمأ نوكلمت ًاكولم مكلعجو «ءايبنأ مكيف لعج ذإ «مكيلع هللا ةمعن اوركذا ليئارسإ ينب اي :هموقل مالسلا

 .مكنامز ياع نم ًادحأ اهحنمي مل ًافونص همعن نم مكحنم دقو «هموقو نوعرفل نيكولمم
 اولتاقتو اهولخدت نأ هللا دعو يتلا -اهوح امو «سدقملا تيب يهو «ةرهطملا يأ- ةسَّدقملا ضرألا اولخدا موق اي (۲)

 .ةرخآلا ريخو ايندلا ريخ اورسختف «نيرابجلا لاتق نع اوعجرت الو ءرافكلا نم اهيف نم

 اهنم اوجرخي نإف ءاهيف مهو اهوخد عيطتسن نل انإو «مهبرحب انل ةقاط ال «ءايوقأ ءادشأ ًاموق اهيف نإ ءىسوم اي :اولاق (۲۲)

 .نولخاد انف

 ءالؤه ىلع اولخدا :ليئارسإ ينبل «هّيبَل ةعاطو هتعاطب هيلع هللا معنأ «ىلاعت هللا نوشخي نيذلا نم نالجر لاق ()

 هلوسر نیقّدصُم متنك نإ ءاولگوتف هدحو هللا ىلعو «مهومتبلغ بابلا متلخد اذإف ءبابسألاب ًاذخأ مهتنيدم باب نيرابجلا
 .هعرشب نيلماع «هب مكءاج اميف

 ْ 0 : © ر صلاوات مر
 | جاماولومت نَأ لسلام وَرَ لک ناو سر

8 
 50 ر

 0 کک مهد وليش |

r 
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 ةنيدملا لخدن نل انإ :هل ىسوم موق لاق (۲) أ ٍتَمْداةاَييفْأوما 5 ب کک
 كبرو تنأ بهذاف ءاهيف نورابحلا ماد ام ادبأ فِي ]65و دوام ا كت داق

ETنلو انهاه نودعاقف نحن امأ «مهالتاقف مقا  

 ئسوم ىلع مهنم ٌرارصإ و .مهلت َةَنَس نجار ام م رحمان | ٠ ةفلاخم نم را رصإ اذهو .مهلتاقن 3 3 5€ 0

 .مالسلا هيلع ا E ا

 تقسم وَمَا لع سات داق ضر اف نوهت

 قدرنا بمد االت: @ 8

 5346 كال لةرخلا اتوم ةبَملَواَمِه

 ردقأ ال ينإ :ًايعاد هبر ىلإ ىسوم هّجوت (15)

 موقلا نيبو اننيب مكحاف «يخأو يسفن ىلعالإ

 .نيقسافلا

 نإ :مالسلا هيلع ىسوم هيبنل هللا لاق )١5(

 اهوخد دوهيلا ءالؤه ىلع مّرحم ةسّدقملا ضرألا

 الف « نيرئاح ضرألا يف نوهيتي «ةنس نيعبرأ

 نع نيجراخلا موقلا ىلع -ىسوم اي- فسأت

 .يتعاط

 ينب ىلع -لوسرلا اهيأ- صصقاو (۲۷)

 ٌربخ وهو «ليباهو ليباق مدآ یبا ربحت ليئارسإ
 برع ام ور ابرق انهنم لك رف قرح لح
 هنأل ؛ليباه نابرُق هللا لّبقتف- ىلاعت هللا ىلإ هب

 نكي مل هنأل ؛ليباق نابرُق لّبقتي مو ءّيقت ناك

 .هنوشخي نم هللا لبقتي (نإ :ًالئاق ليباه ٌّدرَق ءكّتلتقأل :لاقو هاخأ ٌليباق دسحف ءاي

 .نيعمجأ قئالخلا بر هللا ىشخأ ينإ «كلغف لثم ينم دت ال ينلّثقتل كدي لإ َتْدَدَم نعل :هاخأ ًاظعاو ٌليباه لاقو (۲۸)

 ءازج كلذو ءاهيمزالمو رانلا لهأ نم َنوكتف «كلذ لبق كيلع يذلا كمثإو «يلّنَق مثإ ًالماح عجرت نأ ديرأ ينإ (۲۹)

 .نيدتعملا

 .مهايندب مهترخآ اوعاب نيذلا نيرساخلا نم حبصأف «هلتقف .هاخأ لتقي نأ هّسفن ليباقل تنّيَرَق (۳۰)

 لديل ايم ًابارغ اهيف نفديل ضرألا يف ٌةرفح رفح ًابارغ هللا لسرأف ؛هدسجب عنصي ام فرعي مل هاخأ ٌليباق لق امل(71)

 َنَكَدَف ؟يحخأ ةروع َرأسأف بارغلا اذه عينص لثم عنصأ نأ ٌثزجعأ :لاقو «ليباق بّجعتف ؟هيخأ ناثُج نفدي فيك ليباق

 .نارسخلاب عجر نأ دعب ةمادنلاب هللا هبقاعف «هاحخأ ليباق

r 

 اک
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 ينبل اتعرف هذه لتقلا ةيانج ببسب ("؟9)

 نم ببس ريغب ًاسفن لدق نم هنآ ليئارسإ
 نم عون يأب ضرألا يف داسف وأ ءصاصق
 «ةيراحملاو كرشلاك لّْثَملل بجوملا داسفلا عاونأ

 ميظع نم بجوتسا يف ًاعيمج سانلا لتق (منأكف
 سفن لْثَق نع عنتما نم هنأو «هللا نم ةبوقعلا
 ظافحلاف ؛اعيمج سانلا ايحأ |نأكف هللا اهمّرَح

 تامرح ىلع ظافح دحاو ناسنإ ةمرح ىلع

 السر ليئارسإ ينب تتأ دقلو .مهلك سانلا

 هيلإ مهوَعد ام ةحص ىلع لئالدلاو ججحلاب

 نإ مث مهيلع صرف ام ءادأو «مہبرب ناهيإلا نم

 نوزواجتمل مهيلإ لسرلا ء يجب دعب مهنم ًاريثك

 .هرماوأ كرتو هللا مراحم باكتراب هللا دودح

 هنوزرابيو هللا نوبراحي نيذلا ءازج امنإ (۳۳)

 ماكحأ ىلعو .هماكحأ ىلع نودتعيو «ةوادعلاب

 «سفنألا لتقب ضرألا يف نودسفيو .هلوسر

 لتقلا عم اوَلَصُي وأ ءاولّتقُي نأ ءلاومألا بلسو

 عطف وأ (ةبشخ ىلع يناج ا دي نأ :بلصلاو)

 نو ارك نا 5۵ توخت حست
 فب اورام رایج لآ فا

 اا | قي ازكي یشن ةي ھو یا

 يف اوسبحُمو «مهدلب ريغ لب ىلإ اوني وأ «ىنميلا هّلجرو ىرسبلا هدي عطقت بمي ل نإف «ىرسيلا هّلجرو ىنميلا براحملا ُدي
 ديدش باذع ةرخآلا يف مهو ءايندلا يف لذ وه نيبراحملل هللا هَّدعأ يذلا ءازجلا اذهو .مهتبوت رهظت ىتح دلبلا كلذ نجس

 .اوبوتي مل نإ

 اهيأ- اوملعاف «هلل ناك ام هنع طقسي هنإف ًامدان ًاعئاط ءاجو مهيلع اوردقت نأ لبق نم نيبراحملا نم ىتأ نسم نكل (7”)

 pe‘ ميحر هدابعل روفغ هللا نأ -نونمؤملا

 يف اودهاجو «هيضري ايب لمعلاو هتعاطب هيلإ اوبّرَقَتو هللا اوفاخ «هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدَص نيذلا اأ اي )١(

 .هتانجب اوزوفت يك ؛هليبس

 اودتفي نأ اودارأو «هعم هلثم اوكلمو ءضرألا ينام عيمج اوكلم مهنأ ول .هتعيرشو هللا ةينادحو اودحج نيذلا نإ(

 .عجوُم باذع مهو «مهنم كلذ هللا لّ ام ءاوكلم اهب هللا باذع نم ةمايقلا موي مهسفنأ

11۳ 



 ٌساَلا رجلا

 4 وو4 ص ر

 يروق ع هلا تإ 4

 سیر ضو تو 7 ےس رس

3 
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 ا

 و وضو حب نمڪ لآ تورد واول َنيرَخآَء
2 ًُ 

 ووا تاق وداد هريو ل نإ توغ

75 

 و ارا
 ا رين واور

02 

 00 0 أ مآ

 رانلا نم جورخلا نورفاكلا ءالؤه ديري (70)

 «كلذ ىلإ مه ليبس الو ءاهاوهأ نم هنوقاليامل

 .مئاد باذع مهو

 ةالواي- اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو (۳۸)

 ىلع امف ةازاجم «عرشلا ىضتقمب امهيديأ -رمألا

 عنمي ٌةبوقعو ءقح ريغب سانلا لاومأ امهذخأ

 زيزع هللاو .(مهعينص لثم عنصي نأ امهريغ اهم هللا

 .هيهنو هرمأ يف ميكح «هکلم يف

 لك يف حلصأو «هتقرس دعب نم بات نمف (۳۹

 «هدابعل روفغ هللا نإ .هتبوت لبقي هللا نإف «هلامعأ

 .مهب ميحر
 قلاخ هللا نأ -لوسرلا اهيأ- ملعت ملأ (40)

 امل لاّعفلا ىلاعت هنأو «هكلامو هرّبَدُمو نوكلا

 وهو ءءاشي نمل رفغيو ءءاشي نم بدعی ديري

 .ريدق ءيش لك ىلع
 نوعراسي نيذلا كنزحي ال لوسرلا اأ اي )4١(

 اورهظأ نيذلا نيقفانملا نم كتوبن دوحج يف
 كرصان ينإف ىنم ةيلاخ مهيولقو مالسإلا

 نوبيجتسيو «مهڑابحأ هيري ام نولبقيو «بذكلل نوعمتسي موق مهنإف «كتوبن راكنإ ىلإ دوهيلا عزمت كنزحي الو .مهيلع

 ام دمحم نم مكءاج نإ :نولوقيو وُلَقَع ام دعب نم هللا مالك نودي نورَحآلا ءالؤهو ءكسسلجم نورضحي ال نيرخآ موقل
 اشيا“ .هب لمعلاو «هلوبق اورذحاف هفلاخي ام هنم مکء اج نإو «هب اولمعاف ةاروتلا ماكحأ نم هانفّرحو هانلّدب يذلا قفاوي

 نأ هللا دِرُي ل دوهيلاو نيقفانملا ءالؤه َّنِإو . .هتياده ىلع ردقت الو «هنع كلذ َمُفَد -لوسرلا اهيأ- عيطتست نلف هتلالض هللا

 .ميظع باذع ةرخآلا يف مو ءايندلا يف ةحيضفلاو ّلذلا مهل ءرفكلا سند نم مهبولق رّهطي
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 بذكلا عامتسا نيب نوعمجي دوهيلا ءالؤه (()

 1 0 لإ نومكاحتي كوؤاج نإ مارحلا لكأو 1 ر ل كيلإ نومكاحتي كوؤاج نإف ؛مارحلا لكأ

 وطب مهنيب مكحت مل نإو «م هکر تا وأ ,مهنيب ضقاف

 8 تمكح نإو «ءيشب كورضي نأ ىلع اوردقي نلف

 .نيلداعلا بحي هللا نإ .لدعلاب مهنيب مكحاف

 0 مهف ءبيجع دوهيلا ءالؤه عينص نإ (4؟)
 اب كيتلؤأ امو كل 5 ١ .٠

 ا نونمؤي ال مهو -لوسرلا اهيأ- كيلإ نومكتحي

 نونمؤي يتلا ةاروتلا نأ عم .كباتكب الو «كب

 دعب نم َنوّلوتي مث «هللا مكح اهيف «مهدنع اہب
520704 

 و نوير لاو او
 ag رفكلا نيب اوعمجف «مهضر مل اذإ كمكح و ا ت 6 ٠

 سيلو «كمكح نع ضارعإلاو «مهعرشب

 2 للاب نينمؤملاب «تافصلا كلتب نوفصتملا كئلوأ

 pS ليم اتتا سقف 5 .هب مكحت ابو كبو
 علو ونسال ا تالاا ةلالضلا نم داشرإ اهيف ةاروتلا انلزنأ انإ (4 4)

 : ا ا م نيذلا- نوُيبنلا اهب مكح دقو ؛ماكحألل نايبو
 / | © تولت كيتا ا : لو «دوهيلا نيب -هب اورقأو «هللا مكحل اوداقنا

 !ز اهب مكحو ءاهوفرَحُي لو اهمكح نعاوجرخي
 سانلا نوُبري نيذلا مهؤاهقفو دوهيلا داع
 رابحألاو نوينابرلا ناكو «هب لمعلاو هللا باتك هفِفو ءةاروتلا غيلبت ىلع مهونمأتسا دق مهءايبنأ نأ كلذ ؛هللا عرشب

 ذيفنت يف سانلا اوشخت الف :مهرابحأو دوهيلا ءاملعل ىلاعت لوقيو .هللا باتكب دوهيلا يف اوضق دق مهءايبنأ نأ ىلع ءادهش

 ٌتلزنأ اب مكحلا كرتب اوذخأت الو ءراضلا عفانلا انأ ينإف ينوشخا نكلو «مكّرَص الو مكعفن ىلع نوردقي ال مهنإف ؛يمكح

 «هنومتكيف «هباتک يف هلزنأ يذلا هللا مكح نولٌّدبي نيذلاف ءرفكلا لهأ لامعأ نم هللا لزنأ ام ريغب مكح اف ءًأريقح ًاضوع

 .نورفاكلا مه كئلوأف «هزاوجو هَّلح نيدقتعم هريغب نومكحيوهنودحجيو

 هنّدألاب طفت نّدألاو .فنألاب عَدْجُي فنألاو «نيعلاباَففُت نيعلاو «سفنلاب لفت سفنلا نأ ةاروتلا يف مهيلع انضّرَفو (40)
 بونذ ضعبل ريفكت كلذف يدتعملا نم صاصتقالا يف هقح نع زواجت نمف «حورجلا يف تقي هّنأو «ٌنسلاب ملفت نسلاو
 .هللا دودح نوزواجتملا مه كئلوأف «هريغو صاصقلا يف هللا لزنأ اب مكحي مل نمو اه ةلازإو هيلع ىدتعُملا



 مدرب نب ىسيع ليئارسإ ينبءايبنأ انعبنأو (65) ا نک Ee کک 2
 هخسني مل ام اهيف اهب ًالماع «ةاروتلا يف اهب ًانمؤم

 «قحلا ىلإ ايداه ليجنإلا هيلإ انلزنأو «هباتك 2 ل را ماع ا

e 01 ا كفوا  TT 

 ءاهماكحأ نم هيلع لمتشا اهب ةاروتلا قدص ىلع 2( رڪ ردنا لن آميليججإلا قالو

 مهل ًارجازو هللا نوفاخي نيذلل ًانايبهانلعج دقو 4 0 0 ١

 .تامّرحملا باكترا نع < 1

 مهيلإ لسرأ نيذلا ليجنإلا لهأ مكحيلو )٤۷( ا رومي ا انيك هلة تم

 لارا و مق نمو دخ ا نزلا سبق اًجلَهْنمَوذَع رد هلع لس جامع

 .هل نوصاعلا ؛هرمأ نع نوجراخلا مه كئلوأف أ رول كلو دجون

Eلکو «نآرقلا -لوسرلا اهيأ-كيلإانلزنأو (48) أ ات جرم  
 اهتأو «هلبق بتكلا قدص ىلع دهشي ىح هيف ام
 ًانيبمو «ةحص نم اهيف ام ًاقدصم «هللا دنع نم

 ءاهعئارش ضعبل ًاخسان «فيرحت نم اهيف امل

 لزنأ اب دوهيلا نم كيلإ نيمكتحملا نيب مكحاف 1

 قحلا نع فرصنت الو «نآرقلا اذه يف كيلإ هللا ر ونصح نوت
 نهو نوب

0 5 

 ك

0 

 دقف هوداتعا امو مهئاوهأ ىلإ هب هللا كرمأ يذلا

 نولمعي ةحضاو ةقيرطو «ةعيرش ةمأ لكل انلعج

 وه ام ىلإ اوعراسف «يصاعلا نم عيطم ا رهظيف ؛مكربتخيل اهنيب فلاح ىلاعت هنكلو «ةدحاو مكعئارش لعجل هللا ءاش ولو .اهب

 .هلمعب ًالک يزجيو «نوفلتخت هيف متنك ب مكربخيف هللا ىلإ مكريصم ناف «نآر قلا يف اب لمعلاب نْيرادلا يف مكل ريخ

 نأ مهرذحاو «كيلإ نومكتحي نيذلا ءاوهأ عبتت الو «نآرقلا يف كيلإ هللا لزنأ اب دوهيلا نيب -لوسرلا اهيأ- مكحاو (44)

 نع مهفرصي نأ ديري هللا نأ ملعاف هب مكحت اع ءالؤه ضرعأ نإف «هب لمعلا كرتتف كيلإ هللا لزنأ ام ضعب نع كوُدصي
 .مهبر ةعاط نع نوجراخل سانلا نم ًاريثك نإو .لبق نم اهوبستكا بونذ ببسب ؛ىدملا

 نوكيال !؟تالاهجلاو تالالضلا نم ناثوألا ٌةدبع نوكرشملا هيلع فراعت اب مهنيب مكحت نأ دوهيلا ءالؤه ديريأ (00)

 ؟قحل ا وه هللا مكح نأ نقيأو «هب نمآو ءهَعْرَش هللا نع لقع نمل همكح يف هللا نم لدعأ نمو .ًادبأ قيلي الو كلذ

١5 



 دوهيلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اأ اي(١0)

 ؛ناميإلا لهأ ىلع ًاراصنأو ءافلح ىراصنلاو
 و 5046 م ری 1

 رادو 3 وں 3 يلاوي دوهيلاف «نينمؤملا نوُداوُي ال مهن 2أ كلذ

 29 د 92 /
 IE 3 أ الكو «ىراصتلا كلذكو اتقن مهضعب

 اهيأ- مدتنأو .مكتوادع ىلع عمتجي نيضيرفلا

 نمو .ًاضعب مكضعب رصني نأب ٌردجأ -نونمؤملا
 همكحو «مهتلمج نم ريصي هنإف مكنم مهلوتي
 ك ر ١ 1 نولوتي نيذلا نيلاظلا قفوي ال هللا نإ .مهمكح
 درين ماو ب ریا .نيرفاكلا
 مهنأ نيقفانملا نم ةعامج نع ىلاعت هللا ربخي (0)

 نم مهبولق يف امل ؛دوهيلا ةداوم يف نوردابي اوناك

 ةيشخ مهاون اهنإ : :نولوقيو «قافنلاو كشلا

 ر ١ 3 هللا لاق ؛مهعم انوبيصيف نيمل لاب اورفظي نأ

 0000 هيلع حتف يأ- حتفلاب يتأي نأ هللا ىسعف :هركذ ىلاعت

 نيملسملاو مالسإلا رهظييو هين رصنيو -«ةكم»
 هب بهذت ام رومألا نم َّيِب وأ ءرافكلا ىلع
 «نيملسملل اوعضخيف «ىراصتلاو دوهيلاٌةوق

 مهسفنأ يف اورمضأ ام ىلع نوقفانملا مدني ٍلئنيحف

 .مهتالاوم نم

 ضعبل نينمؤملا ضعب لوقي ذئتيحو (0)
 :-مهرمأ فش اذإ - نيقفانملا لاح نم نيبّجعتُم
 مہآل ؛اهيلع مهل باوث الف ءايندلا يف اهولمع يتلا نيقفانملا لامعأ تلطب !؟انََل مهن :إ ناميألا ظلغأب اومسقأ نيذلا ءالؤهأ
 .ةرخآلاو ايندلا اورسخف «ناميإ ريغ ىلع اهولمع
 ريغ وأ ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا هب لدبتسيو ؛هنيد نع مكنم عجري نم هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا ايب اي (05)
 نودهاجي «نيرفاكلا ىلع ءاًدشأ نينمؤملاب ءامحر «هنوبحيو مهني مهنم ريخ موقب هللا أي فوسو ءًئيش هللا اوٌُرضي نلف «كلذ
 هقحتسي نمب ميلع ءلضفلا عساو هللاو دارأ نم هيتؤي هللا لضف نم ماعنإلا كلذ . .ًادحأ هللا تاذ يف نوفاخي الو هللا ءادعأ
 .هدابع نم

 نع ةاكزلا نودؤيو :ةضورفملا ةالصلا ىلع نوظفاحي نيذلا نونمؤملاو «هلوسرو هللا -نونمؤملا اّبأ - مكرصان امنإ (05)
 .هلل نوعضاخ مهو «سفن اضر
 .نورصتتملا نوبلاغلا مه هللا بزحو «هللا بزح نم وهف ءنينمؤملاو هلوسرو هللا لوتو هللاب قثو نمو 61
 باتكلا لهأ نم مكنيدب نوبعالتيو نوئزهتسي نيذلا اوذختت ال هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدَص نيذلا اهيأ اي (۷)
 .هعرشبو هب نينمؤم متنك نإ هللا اوفاخو «ةايلوأ ٌرافكلاو
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 ةالصلاب -نونمؤملا اهيأ- مكتذؤم نّذأ اذإو (0۸)

 اوؤزهتساو نوكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا رخس 97 00 ر

 0 : م ل
 «مهبرب مهلهج ببسب كلذو ؛اهيلإ مكتوعد نم

 .ةدابعلا ةقيقح نولقعي ال مهنأو فيك اتزان ا

 نم نيئزهتسملا رم ورا اهيأ- لق )٥۹( 2 ببوو هلا اا نما یون كد نیرو ا

 ةاميع وه ابيعيوأ انعطم هنودهت ام :تابكلا لهآ 5 ر تلا دمي ل ورانو 0 ا

 نم ىلعو ءانيلع ةلزنملا هبتكو هللاب انناميإ نم :انل 11 5 و ا |

 نع نوجراخ مكرثكأ نأب اننامیإو ءانلبق ناك 3 دقاسم هاوار بادار ریپ وسع €

 !ميقتسملا قيرطلا لإ SHI بيس رح وُلد

 مكربخأ له :نينمؤملل -يبنلا اهيأ- لق (00) 5 کک داف : کک 0
 ءازج نم دش ًءازج ةمايقلا موي ىراجن نمب 4“

 ا a 2 ؟نيقسافلا ءالؤه 4 3 ا

 هتمحر نم هللا مهدرط نيذلا مهفالسأ مهإ 0 اغ E ر

 لعجف «مهقلخ حَسَم مو «مهيلع بضغ ِضَغو 7 نی

 مهئارتفاو م خايصعب ؛ريزانخلاو ةدرقلا مهنم 0 قنينات اک

 وهو] توع مهنم اک ءمهربكتو | 1 اتتع زنا و  AEE 41-7 iT seuتوغاطلا ُداَّبَع مهنم ناك )

 ءاس دقل «(ضار وهو هللا نود نم دِيٌعام لك
3 222 0 

 نع ايندلا يف ميس َّلضو ةرخآلا يف مهناكم | اَمأَمظَ يرحل اتأودوو وام امی کک

 .حيحصلا قيرطلا | @ كدا بل ةلاوادا ف ضر لأ ف نوع شود
 ءدوهيلا وقفانم-نونمؤمل ا اأ - مكءاجاذإو (51)

 اولخد دق «مهرفک ىلع نوميقم مهو ءانمآ :اولاق

ذ فالخ اورهظأ نإو «مهرئارسب ملعأ هللاو هيلع نوُرصم مهو اوجرخ مث« مہ ولقب هنودقتعي يذلا مهرفكب مكيلع
 .كل

 لا ماكحأ ىلع ءادتعالاو ءروزلاو بذكلا لوق نم يصاعملا ىلإ نوردابي دوهيلا نم ًاريثك -لوسرلا اهيأ- ىرتو (55)

 .مهؤادتعاو مهلمع ءاس دقل «لطابلاب سانلا لاومأ لُْكأو

مأ لكأو ءروزلاو بذكلا لوق نع ؛مهؤاملعو مهُتمئأ ناودعلاو مثإلا يف نوعراسي نيذلا ءالؤه ىهني ااه (5)
 لاو

 .ركنملا نع يهنلا اوكرت نيح مهعينص ءاس دقل «لطابلاب سانلا

 «تاريخلا لعف نع ةسوبحم هللا دي :اولاق مهغأ - مهنيب ایف هنوُرسُيامم ناكو- دوهيلا مئآم نم ءيش ىلع هيَ هلا عِلطُي (5)

 «تاريخلا ٍلْعِف نع مه مهيديأ تسبح :يأ ؛مهيديأ ْتّلُغ .طحقو ٍبْدَج مهقحل نيح كلذو «ةعسوتلاو قزرلاب انيلع لب

 هعنمي عنام الو «هیلع ٌرْجَح ال ناتطوسبم هادي لب « «مهمر ىلع هنورتفي اك رمألا سيلو . .مهوق ببسب هتحر نم هللا مهدرطو

 هناحبس هلل نيديلا ةفصل تابثإ ةيآلا يفو . .دابعلا ةحلصم هيف امو ةمكحلا ىضتقم ىلع قفني «ميركلا داوجلا هنإف «قافنإلا نم

أل ؛مهدسحو مهدقح ببسبًارفكو ًانايغط نودادزي فوس مهنكل . فييكت الو هيبشت ريغ نم هب قيلي ا ىلاعتو
 دق هللا ن

 «ضعب نم مهضعب رفنيو ءاضعب مهضعب يداعي ةمايقلا موي ىلإ نولظيس دوهيلا فئاوط نأ ىلاعت ربخيو .ةلاسرلاب كافطصا

 نولمعي دوهيلا لازي الو «مهلمش قّرفو «مهديك هللا در برحلا ران لاعشإو نتفلا ةراثإب نيملسملل ديكلا ىلع اورمآت املك

 .نيدسفملا بحي ال ىلاعت هللاو .ضرألا يف بارطضالاو داسفلا اهنع أشني ام هللا يصاعمب

31۸ 



 هللا اوقَّدَص ىراصنلاو دوهيلا نأ ولو (55)

 فيهاون اوبنتجاو هللا رماوأ اولثتماو «هلوسرو

EE E اک N ياا را تانج مهانلخدألو «مہبونذ مهنع انرفكل 

 .ةرخآلا رادلا يف ميعنلا

 «ليجنإلاو ةاروتلا يف اباولمع مهئأ ولو 5

 نآرقلا وهو- لوسرلا اأ كيلع ٌلِزَنَأ امبو

 مهيلع انلزنأف «ليبس لك نم اوقزُرل -ميركلا
 .ايندلا ءازج اذهو ءرمثلا مه انتبنأو ءرطملا

 لع ًاتباث ال دعم ًاقيرف باتكلا لهأ نِمَّنإَو
 ءاوس نع لضو «هلمع ءاس مهنم ٌريثكو «قح ا

 .ليبسلا

 لزنأ يذلا هللا يحو غلب لوسرلا اهيأ اي (۷)

 هي رش وا َتْمَتَكَف غالبلا يف ترّصق نإو ؛كبر نم كيلإ
01 8 2 7 

 غلب دقو كير ةلاسر لب كنإف ءائيش هنم

  SEESرو اا 5
 2001 نال امہ نع مما iE ES ِ 5 ا هللا لع مظعأ دقف «هيلع لزنأ ام ًائيش متك هنأ
 ك رصانو كظفاح ىلاعت هللاو .ةيزفلا هلوسرو

 ال هلل نإ .غالبلا الإ كيلع سيلف «كئادعأ ىلع
 .هللا دنع نم هب تئج ام دحجو «قحلا ليبس نع َداح نَم دشرلل قفوي

 «ليجنإلاو ةاروتلا يف مب اولمعت مل متمد ام نيدلا نم ٌظح ىلع متسل مكنإ :ىراصنلاو دوهيلل -لوسرلا اهبأ- لق (1)
 رمت الإ كيلإ نآرقلا ٌلازنإ مهديزي ال باتكلا لهأ نم ًاريثك نو «نآرقلا نم ملسو هيلع هللا لص دمحم هب مكءاجامو
 ىلع -لوسرلا اهيأ- نزحت الف «مهبياعم اهيف نب يتلا «ةمئخملا ةلاسرلا هذهب كشعب هللا نأل ؛كنودسحي مهف ءادوحجو
 .كل مهبيذكت

 مه رقم نيد الو «م ع رطف ىلع نوقاب موق مهو) كلذك نوئباصلاو- ةوهيلاو (نوملسملا مهو) اونمآ نيذلا نإ (19)

 ىلص دمحمب قيدصتلاو هللا ديحوت وهو «لماكلا ناميإلا هللاب مهنم نمآ نم (حيسملا عابتأ مهو) ىراصنلاو -(هنوعبتي
 مهالو ؛ةمايقلا موي لاوهأ نم مهيلع فوخ الف «حلاصلا لمعلا لمعو ءرخآلا مويلاب نمآو «هب ءاج امبو ملسو هيلع هللا

 1 .ايندلا يف مهءارو هوكرت ام ىلع نونزحي
 ذخأ ام اوضَقَتَف ءانلسر كلذب مهيلإ انل سرأو ؛ةعاطلاو عمسلاب ةاروتلا يف ليئارسإ ينب ىلع دّكؤملا دهعلا انذخأ دقل )۷١(

 اوبذكف :هؤداع مهسفنأ هيهتشت ال اب لسرلا كئلوأ نم لوسر مهءاج املك اوناكو ؛مهءاوهأ اوعبتاو ,دهعلا نم مهيلع

 .رخآ ًاقيرف اولتقو ؛لسرلا نم ًاقيرف

1۱4 



 مهذخأي نل هللا نأ ةاصعلا ءالؤه َّنظو )۷١(

Eاوضمف «مهّوتعو مهايصع ءازج باذعلاب 0 و 0  

 «هورصبي ملف ىدهلا نعاوّمعو «مهتاوهش يف

 هللا لزنأف «هب اوعفتني ملف حلا عاس نعاوُّمَصو

 ٌريثك يوع مث «مهيلع هللا باتف اوباتف ههسأب مهب

 رپ لاو يللا عه نيش هك هاوو مهتم

 .اهيلع مهيزاجيسو اهرشو اهريخ مهلامعأب 1 1 3
 0 8 4 مي

 هللا نإ :اولاق نيذلا نأب ىلاعت هلل مسقي (00) اإ اهني مل نإَو دحو هل
 ھا ھل TE وج 0

 1 ١ ١

 هذه مهتلاقمب اورفك دق «ميرم نب حيسملا وه لا با دعمهسصاررفكح
 :ليئارسإ ينبل لاق حيسملا نأ ىلاعت ربخأو ا حت روععهللاوءهدورفعت سو هلا لإ EEG و 2 ا نضام 2
 7 1 2 ا هَ 00011

 يف متنأو انأف هل كيرشال هدذحو هللا اوديعا 8 رمو سرا وِ نم تح دو لوس 1 4

 دقف هريغ هللا عم دبعي نم هنإ .ءاوس ةيدوبعلا 1191 يديكم نت کرنا اعلا

 رقم رانلا لعجو ءةنجلا هيلع هللا مرح اک

 E 5 9 هو ری ماطر و ےک ر ی 2

 .اهنم هاتي زصان ل سيلو ا وه ياما يلوم وامن الو سرکل فم
 هللا نإ :لاق ٠ اصنلا ٠ هک دقل (۷۳) و ا + وب 2 a 7ء ||

 SD | وهو عينت الو یل رعود فا واځتال يكل ل هاتي

 ع هع 8

03 

 .٠ :ءامشأ ةثالث ٍ 0 حي كرو 4

 E ا نا
 نإو «دلوي ملو دلي ل ءدحاو دوبعم ىوس سانلل 75 7

 .هللاب مهرفك ببسب عجوم ملؤم باذع مُهَنبِصْيل مهبذكو مهئارتفا نع ةلاقملا هذه باحصأ هتني م

 نع زواجتم ىلاعت هللاو ؟ةرفغملا ىلاعت هللا نولأس يو ءاولاق بع نوبوتيو «ىلاعت هللا ىلإ ىراصنلا ءالؤه عجري الفأ (75)

 .مهب ميحر «نيبئاتلا بونذ

 «ًالمعو ًالع ًامزاج ًاقيدصت تقص دق أو ءلسرلا نم همّدقت نمك ٌلوسر الإ مالسلا هيلع ميرم نبا حيسمما ام )۷١(

 ءالؤه لاح -لوسرلا اهيأ - لّمأتف .شيعيل ماعطلا ىلإ جاتحي نم اإ نوكي الو «ماعطلا ىلإ ناجاتحي رشبلا نم امهريغك امهو

 قحلا نع نوُلِضَي كلذ عم مه مث .هللا ءايبنأ يف هنوعّدَي ام نالطُبو ءانتينادحو ىلع َةلادلا ٍتامالعلا انحضو دقل .رافكلا

 ؟نايبلا اذه دعب قحلا نع نوفرصُي فيك رظنا مث «هيلإ مهيدبت يذلا

 وه هللاو ؟مكل عفن ٍبْلَج ىلع الو مكٌرض ىلع ٌرِدقَيال نم هللا عم نوكر شت فيك :ةرفكلا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ- لق (7)

 .مهلاوحأب ميلعلا «هدابع لاوقأل عيمسلا

 دوهيلا عنا اك «مكءاوهأ اوعبتت الو «حيسملا رمأ نم هنودقتعت يف حلا اوزواجتت ال :ىراصنلل -لوسرلا اهيأ- لق (۷۷)

 قيرط ىلإ ةماقتسالا قيرط نعاوجرخو «هللاب رفكلا ىلع سانلا نم ًاريثك اولمحو «لالضلا يف اوعقوف «نيدلا رمأ يف مهءاوهأ

 .لالضلاو ةياوّعلا

1 



3 0 3 34 24 
 معرس 3 EE وج 2 E نم نيرفاكلا هتمحر نم درط هنأ ىلاعت ربخي (7)

 دواد ىلع هلزنأ يذلا باتكلا يف ليئارسإ يسب
 أفاَحسوْأوَصَعاَمِي کلم ن سيعود 1 1 8

 EE ZS و ےہ ا يذلا باتكلا ينو «روبزلا وهو -مالسلا هيلع-

 هور كنف نڪتو ا ف تودع اا ؛ليجنإلا وهو -مالسلا هيلع- ىسيع ىلع هلزنأ
 دروس تو تتار .هللا تامرح ىلع مهئادتعاو مهايصع ببسب > رز س ا ڪک ےس ا ا 1

 َرْمَل َتَمَدَقاَمََشْلاوُرَفَحح فك ذاا ولم اإ  يصاعمللاب نورهاجي دوهيلا ءالؤه ناك (15)
 َرُهِياَدَحْلاِفَك هع ١ طخ ناھا 8 يأ نعًاضعب مهّضعب ىِهْنَي الو ءاهنؤّضريو

aT 8اواو  
 هبو «ةئيسلا مهاعفأ نم اذهو «هولعف ركنم

 .ىاعت هللا ةمحر نم اوُدَرْطُي نأ اوقحتسا

 ءالؤه نم ًاريثك -لوسرلا اهيأ- یر (۸۰)

 ام ءاس «مه ءايلوأ نيكرشملا نوذخّتي دوهيلا

 هللا بضغ يف ًاببس تناك يتلا ةالاوملا نم هولمع

 .ةمايقلا موي هللا باذع يف مهدولخو «مهيلع

 نورصاني نيذلا دوهيلا ءالؤه نأ ولو (۸1)

 دمحم يبنلاو ىلاعت للاب اونمآ دق اوناك نيكر ملا

 - هيلإ لزنأ اهب اوٌرقأو «ملسو هيلع هللا لص
 ًاباحصأ رافكلا اوذختا ام -ميركلا نآرقلا وهو

 ةعاط نع نوجراخ مهنم ًاريثك نكلو ءًاراصنأو
 .هلوسرو هللا

 ةوادع سانلا دشأ -لوسرلا اهيأ- ندجتل (41)
 ةدبعك ؛هريغ هللا عم اوكرشأ نيذلاو ءقحلا مهطمغو «مهدوحجو «مهدانعل ؛ةوهيلا كوعبتاو كس اونمآو كوقّدص نيذلل
 ًاداّبعو نيدهزتم مهنيدب ءاملع مهنم نأب كلذ ؛ىراصن انإ : اولاق نيذلا نيملسملل ةدوم مهبرقأ ندجتلو «مهريغو ناثوألا
 هيلع هللا لص دمحم ةلاسر اولبق نيذلا مه ءالؤهو «قحلا لوبَق نع نوربكتسي ال نوعضاوتم مهنأو «نيكسنتم عماوصلا يف

 .اهب اونمآو ءملسو

 عمدلا نم مهنيعأ تضاف (نآرقلا اوعمس امل ةشبحلا دفو مهو) مهنم ًاقيرف نأ نيملسملل مهتدوم برق ىلع لدي امو )
 أ عم ةداهشلا فرشب مهمركي نأ هللا ىلإ اوعرضتو ؛هلوسر اوعبتاو للاب اوقٌدصو «ىلاعت هللا دنع نم لزنم ٌقح هنأ اونقيأف
 .ةمايقلا موي ممألا ىلع مالسلا هيلع دمحم

OEأَم  

 نم



 للاب انناويإ يف انيلع مول ٌّيأو :اولاقو (85)

 هللا لص دمحم هب انءاج يذلا قحلاب انقيدصتو

 وجرنو هل انعابتاو هللا دنع نم ملسو هيلع

 موي هتنج يف هتعاط لهأ عم انبر انلخدي نأ

 ؟ةمايقلا

 زازتعالا نم اولاق اهب هللا مهازجف (44)

 موقلا عم اونوكي نأ مهبلطو «مالسإلاب مهناهيإب

 اهروصق تحت نم يرجت تانج «نيحلاصلا

 نوجرخي ال اهيف نيثكام «رامنألا اهراجشأو

 مهاسحإ ءازج كلذو ءاهنع نولو الو ءاهنم
 .لمعلاو لوقلا يف

 اوركنأو هللا ةينادحو اودحج نيذلاو (83)

 هتايآب اوبَّذكو «ملسو هيلع هللا لص دمحم ةّربن

 رانلا باحصأ مه كئلوأ .هلسر ىلع ةلزنملا

a 

eT اغنى 

 .اه نومزالملا ہر
NEG 

 کک

 اهلحأ تابيط اومّرحت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي (۸۷) 5 ا

 ءاستلا حاكنو براشملاو معاطملا نم مكل هللا 5 ارش م ا 5-5

 اوزواجتت الو مكيلع هللا عّسو ام اوقّيضتف 19 عل وبذا ن
 .نيدتعملا بحي ال هللا نإ .هللا مرح ام دودح

 بيطلا لالحلاب -نوئمؤملا اهيأ- اوعتمتو (۸۸)

 .هتبقارمو هاوقت مكيلع بجو هللاب مكناويإ نإف ؛هيهاون بانتجاو ءهرماوأ لاثتماب هللا اوقتاو ءهایإ مكحنمو هللا مكاطعأ ام

 ىلبو «للاو ال :مكضعب لوق لثم «ناييألا نم هَّدْفَع نودصقت ال اميف - -نوملسملا امأ- هللا مكبقاعي ال (49)
 نكلو .هللاو

 ماعطإ نم ةرافك مكل هللا هعرش امم هنومَّدقت اهب هللا ه هوحمي كلذ مثإف نيميلاب اوم( اذإف مکبولقب هدقع متدصق ایف مكياعي

 «ممجوسك وأ ءدلبلا لهأ ماعط طسوأ نم عاص فصن نيكسم لكل « ؛مهتجاح ٌدسيو مهيفكي ام نوكلمي ال نيجاتحم ةرشع

 «ةثالثلا رومألا هذه نيب ريم هنيميب في ل يذلا فلاحلاف «قرلا نم كولمت قاتعإ وأ افرع ة ةوسكلا يف يفكي ام نيكسم لكل

 :مكناهيأ -نوملسملا اهيأ- اوظفحاو ؛مكناهيأب ءافولا مدع تارفكم كلت . .مايأ ةثالث مايص هيلعف كلذ نم ًائيش دجي مل نمف

 ماكحأ مكل يبي اهنم للحتلاو ناهيألا مكح مكل هللا نب اك. اهب اوُهَت مل اذإ ةرافكلا وأ ءمتفلح نإ ءافولا وأ «فلحلا بانتجاب

 .ميقتسملا قيرطلا ىلإ مكايإ هتياده ىلع هل اوركشتل ؛هنيد

 «رامقلا وهو :رسيملاو ءلقعلا يطغي ركسم لك يهو :رمخلا امنإ هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اهيأ اي(40)

 ناك يتلا ةراجحلا يهو :باصنألاو «هللا ركذ نع ٌّدصو «نيبناجلا نم ضوع هيف امم ءاهّوحنو ٍتانهارملا لمشي كلذو

 رافكلا اهب مسقتسي يتلا حادقلا يهو :مالزألاو .هيلإ ًابرقت ةدابعلل بصني امو ءاهل ًايظعت اهدنع نوحبذي نوكرشملا

 نوزوفت مكلعل ؛ماثآلا هذه نع اودعتباف ,ناطيشلا نييزت نِ مثإ هلك كلذ لإ ءهنع ماجحإلا وأ ءرمألا ىلع مادقإلا لبق

 .ةنجلاب
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 ديالا ةَيوُس مالا جلا

 نأ مكل ماثآلا نييزتب ناطيشلا ديري امنإ (41)
 ا 54 ببسب ؛ءاضغبلاو ةوادعلا دجوي ام مكنيب يقلي

 ی 0 ركذ نع مكفرصيو «رسيملا بعلو رمخلا برش
 ًاوعيطاَ د مرنا لهفةولصلا ءرمخلا برش يف لقعلا بايغب ةالصلا نعو هللا 0 م 5 و صام طب س رس و 0 2" 2 3
 E Ol, aE ل ل ر 2 ن و 3 و رر و اوهتناف | بعل ف اب لاغتشالا
 بحبس رع او ماء نبا لع ُنيِيمْلأ مكب هللا ةعاط -نوملسملا اهيأ- اولثتماو (4؟)
 واوا ءۇاوقتا َماَدِإَومِعْطاَمِضءاَتْج يو اينو م رو او

 2 هوبقارو هللااوقتاو ءنوكرتتو نولعفت ام لك

 متلمعف لاشتمالا نع متضرعأ نإف «كلذ يف
 دمحم انلوسر ىلع اهنأ اوملعاف «هنع متيهنام

 .نيبملا غالبلا ملسو هيلع هللا ىلص
 لبق رمخلا اوبرش نيذلا نينمؤملا ىلع سيل (9)
 دریا ادعم كلذ دعب لاب ا _ طخس اوقتاو اهوكرت اذإ كلذ يف مثإ اهميرحت

O EE E. NTEىلاعت هللا ناوضر يف مهتبغرو مهنايإ ىلع لدت  eکانام لنو جماعت رك لجو زع هلل ةبقارم كلذب اودادزا مث ؛مهنع  
 «هنودبعي مهنيقي نم اوحبصأ ىتح هب اناعيإو
 اوغلب نيذلا بحي ىلاعت هللا نإو .هنوري مهنأكو

 : بيغلاب مهنايإ حبصأ ىتح ناسحإلا ةجرد
 اوذريِرَع هاو همها قسم داع مو فلس .ةدهاشملاك 0 سوم اسوء ومآ 00 ےک ےک ےس 5 5
 لاو اولمعوهلوسرو للا اوقّدص نيذلا اأ اي(

 ّدخأ نوعيطتست ثيح داتعملا ريغ ىلع مكنم
 هملع لابكب مهنيقيل «بیغلاب مر نوفاخي نيذلا قلخللًارهاظ الع هلا ملعبل ؛حالسلاب هرابك ذخأو حالس ريغب هراغص
 هنإف - مرش وهو- ديصلا ىلع مدقأف نايبلا اذه دعب هَّدَح زواجت نمف .نومرحم مهو ديصلا نع مهكاسمإب كلذو «مسب
 .ديدشلا باذعلا قحتسي

 لخاد متنك وأ «ةرمع وأ جحب نومرح متنأو «ربلا ديص اولتقت ال هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اهمأ اي (۹)
 وأ رقبلا وأ لبإلا :ماعنألا ةميهب نم ديصلا كلذ لثم حبذي نأ كلذ ءازجف ًادمعتم ٌربلا ديص نم عون ّيأ لتق نمو ,مرسحلا
 لكل «مرحلا ءارقفل هيدي ًاماعط هلثم ةميقب يرتشي نأ وأ مرحلا ءارقفل هيدهب نأو ءنالدع نانثا هرّدَقُي نأ دعب ؛منغلا
 ىقليل ؛ءازجلا اذه هيلع هللا َصَرَق «ماعطلا كلذ نم عاص فصن لك نع ًاموي كلذ نم ًالدب موصي وأ «عاص فصن نيكسم
 ىلإ داع نمو ؛مهنع افع دق ىلاعت هللا نإف ميرحتلا لبق كلذ نم ءيش يف اوعقو نيذلاو .هلعف ةبقاع روكذملا ءازسجلا باجيإب
 نم مقتتي هنأ هتزع نمو «هناطلس يف عينم يوق زيزع ىلاعت هللاو .هنم هللا ماقتنال ضّرعُم هنإف «ميرحتلا دعب ًادمعتم ةفلاخملا

 .عنام كلذ نم هعنمي ال .دارأ اذإ هاصع

 ااو ما

 اقرأ ر دودا ص كر5 لڌو 0 5 2
4 
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 دال ةروشس الانا
 رجا کک کوا

aر ر وص  eج 1 نا دف 2  

 ءايح هنم داصي ام وهو «رحبلا ديص مكمارحإ ١ 3 مم و 1

 2 2 وو جروح راس ر ےس ا س س

 مكعافتنا لجأ نم ؛هنم تيلا وهو :هماعطو ا9 امرود يص ڪمرو

 ديص مكيلع مّرحو «نيرفاسم وأ نيميقم هب 2
 اوشخاو .ةرمع وأ جحب نيمرحم متمدام بلا

 ؛هيهاون عيمج اوبنتجاو «هرماوآ عيمج اوذفنو هلا

 ميلأ نم اوملْسَتو «هباوث ميظعب اورّفظت ىتح

 .ءازحلاو باسحلل نورشحت امدنع هباقع

 ةبعكلا لعج نأب هدابع ىلع هللا تما (۷)

 ؛مهتايحل انمأو «مهنيدل احالص مارحلا تيبلا

 اوماقأو هلوسرو هللاب اونمآ ثيح كلذو

 رهشألا يف لاتقلاو ناودعلا مَّرَحو .هضئارف

 مرحملاو ةجحلاوذو ةدعقلاوذ يهو) مرحلا _

i 000 EY 0مّرَحو «دحأ ىلع دحأ اهيف يدتعي الف (بجرو 1  

 ةميهب نم مرحلا ىلإ ىَدْبي ام ىلع ءادتعالا ىلاعت 12 و ل ا و ل و تر

 «دئالقلا ىلع ءادتعالا كلذك مّرَحو «ماعنألا لز نيج اوات نار دت نإ 1

 0 5 موو 1 ب ووسط وس و اسس و 00 1

 كلذ ؛كسنلا هب دصقي هنأب ًاراعشإ دّلُق ام ىهو د يوغا واھ امر دنا

 5200596 لق 5 امو تاومسلا ينام عيج ملعي ثلا نأاوملعتل الآ ا يہ NEE 5 ا
 هقلخ ةيامحل هعرشام كلذ نمو «ضرألا يف ا جام نيكة رأوخبضأ وينو |

 الف «ميلع ءيش لكب هللا نأو «صضعب نم مهضعب 3 نذل راح زا مر او ةا لو ورک م ا

 ةفاحخ 2 a 2_L> عقم TK Sr ع
 .ةيفاخ هيلع ىفخت د ي رھ ڪار ب دکل ا هنأ لع ورق یاو

 العو لج هللا نأ -سانلا اهيأ- اوملعا (4۸) و

 ميحر روفغ هللا نأو .هاصع نمل باقعلا ديدش

 .بانأو بات نمل
م نأو «قيفوتلا ةياده -هدحو- هللا ديبو «غيلبتلاو ةلالدلا ةياده ملسو هيلع هللا لص هلوسر ةمهم نأ ىلاعت هللا نبي (49)

 ا

 .هللا هملعي لالضلا وأ ةيادهلا نم نونلعي وأ نو ٌّرسُي امم سانلا سوفن هيلع يوطنت

 يواسي ال يصاعلاو ءنمؤملا يواسي ال رفاكلاف ؛ءيش لك نم بيطلاو ثيبخلا يوتسي ال :-لوسرلا اهيأ- لق )٠٠١(

 -ناسنإلا اهيأ- كبجعأ ولو «لالحلا يواسي ال مارح لا لاملاو «عبتملا يواسي ال عدتبملاو ءملاعلا يواسي ال لهاجلاو «عيطملا

 دوصقملا لينب اوحلفتل ؛تابيطلا لعفو «ثئابخلا بانتجاب ةحجارلا لوقعلا باحصأ اي هللا اوقتاف .هلهأ ددعو ثيبخلا ةرثك

 .ةنجلاب زوفلاو ىلاعت هللا اضر وهو «مظعألا
 لاؤسلاك «ءيشب اهيف اورمؤت ل نيدلا رومأ نم ءايشأ نع اولأست ال هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اهيأ اي )3١1(

 ةايح يف اهنع اولأست نإو «مكيلع ثقشل اهومتفّلُك ولو «عرشلا يف تاديدشت اهيلع بترتي يتلا وأ ةعقاولا ريغ رومألا نع

 هدابعل ايفاعم هللا اهكرت ءاهنع نوزجعتف اهنوفلكت دقو «مکل نبت هيلع نآرقلا لوزن نيحو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 .هيلإ اوبانأ دقو مهبقاعي الف مهيلع ميلح ءاوبات اذإ هدابعل روفغ هللاو .اهنم

 .مهلثم اونوكت نأ اورذحاف ءاهوذفتي ملو ءاهودحج اهب اورمأ (لف ؛مهّلسر مكلبق نمٌموق اهأس دق ةلئسألا كلت لثم نإ( ) 3١

 يتلا ةريحبلا :يهو ؛مانصألل اهلعجو اهضعبب عافتنالا كرت نم ماعنألا ةميبب يف هوعدتبا ام نيكرشملل هللا عرش ام ( 3١7

 دعب ىثنأب اهتدالو لصتت يتلا يهو ةليصولاو ,مانصألل كرت يتلا يهو ةبئاسلاو ؛نوطبلا نم ًاددع تدلو اذإ اهنذأ عطل

 هيلع ءارتفا ىلاعت هللا ىلإ كلذ اوبسن رافكلا نكلو «لبإلا نم ددع هبلص نم دلو اذإ لبإلا نم ركذلا وهو يماحلاو «ىشنأ

 .لطابلا نم قحلا نوزيمي ال نيرفاكلا رثكأو
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 وا ارو مبالاة جلا

 e ا ام نيمّرحملا رافكلا ءالؤه ليق اذإو 0

 | نييتيل هلوسر ىلإو هللا ليزنت ىلإ اولاعت :هللا لحأ

 نع هانثرو ام انيفكي :اولاق ,مارحلاو لالحلا مكل

 ناكولو كلذ نولوقيأ ءلمعو لوق نم انئابآ

 الو ًاقح نومهفي ال :يأ ًائيش نوملعي ال مهؤابآ

 س «مهنوعبتي فيكف ؟هيلإ نودته الو ؛هنوفرعي

 ا کیک 1 0
 لهجأ وه نم الإ مهعبتي اال هنإف ؟هذه ةلاحلاو

eظ اا  
 ا رم 5 ور وس ےس

 ناموس وَما هب وکم هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اهيأ اي )٠٠(

 TET ناسف ةعاطب لمعلاب مكسفنأ اومزلأ هعرشب اولمعو
 كلذ ىلع اوموادو «هتيصعم بانتجاو هللا
 كلذ متلعف اذإف مكل سانلا بجتسي مل نإو

 قيرط متمزل اذإ لض نم لالض مكرضيالف
 ّ ل ايه اإ ءركدملا نع متيخو فورعم اب مترمأو ءةماقتسالا
 ا هه لعوب م( مكربخيف ,ةرخآلا يف ًاعيج مكعجرم هللا ىلإ

 5 ةا كيد 0 اوم ا ۰ عكاظ «مكلامعأب

 ت كك كاوا لاو اولمعو هلوسرو هللااوقدص نيذلا اهم(

 ىلع دهْشُيََف «مكدحأ نم توملا برق اذإ هعرشب
 نإ (هنودهشُت «نيملسملا نم امهريغ دوجو مدعو ةجاحلا دنع نيملسملا ريغ نم نيرخآ وأ «نيملسملا نم نينيمأ نينثا هتيصو
 ةصاخبو «نيملسملا ةالص يأ- ةالصلا دعب نم امهوفقف |هتداهش يف متبترا نإو ؛توملا مكب لحف ضرألا يف مترفاس متنأ
 ةداهش هب نارتكي الو ءامهنم ةبارق اذ هب نايباحي الو ءايندلا نم ًاضوع هب ناذخأي ال ًاصلاخخ ًسق هللاب نامسقيف «-رصعلا ٌةالص
 .نيينذملا نم امهف كلذ الَحَف نإ اأو ءامهدنع هلل

 ةداهشلا يف اههماقم مقيلف «ةيصولا وأ ةداهشلا يف ةنايخلاب |ثأ دق نيروكذملا نيدهاشلا نأ ىلع تيما ءايلوأ علّطا ناف )٠١7(
 انإ ءانتداهش يف قحا انزواجت امو ؛ةبذاكلا (هتداهش نم لوبًقلاب ىلوأ ةقداصلا انتداهشل :هللاب نمسقيف تيما ءايلوأ نم نانثا

 .هللا دودح نيزواجتملا نيلاظلا نمل تح ا ريغب اندهشو انيدتعا نإ

 ةداهشلاب اوتأب نأ ىلإ برقأ ءامتداهش لوبق مدعو ةالصلا دعب فلحلا نم نيدهاشلا يف بايترالا دنع مكحلا كلذ(
 حضتفيف « مهفلح دعب قحلا باحصأ لبق نم ةبذاكلا نيميلا دَر رب نأ نم ةيشخ وأ ,ةرخآلا باذع نم ًافوخ ا هتقيقح ىلع

 اوعطتقت نأو ءابذك اوفلحت نأ هوبقارو -سانلا اهيأ- هللا اوفاخو .هتنايخ روهظ تقو ايندلا يف هنيمي تدر يذلا بذاكلا
 .هتعاط نع نيجراخلا نيقسافلا موقلا يدهم ال هللاو .هب نوظعوت ام اوعمساو ءًامارح الام مكناهيأب
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 EES LES 9 و محلا 4

 0 هدم فا

 يَا ر کا و ج ىکا

 صو چ

 | كليو تإ |قتتْننح

 قاعد

 موي ةمايقلا موي -سانلا اهيأ- اوركذاو )۱٠۹(

 نع مهلأسيف ؛مالسلا مهيلع لسرلا هللا عمجي

 ديحوتلا ىلإ مهوعد |منيح مه مهممأ باوج
 يفام ملعن ال نحنف ءانل ملع ال :نوبيجيف

 تن كنإ .اندعب اوثدحأ ام الو «سانلا رودص

 .رهظ وأ يفخ ام ءيش لكب ميلع

 نب ىسيعاي :ةمايقلا موي هللا لاق ذإ(١١1)

 ريغ نم كتقلخ ذإ كيلع يتمعن ركذا ميرم

 ءاسن ىلع اهتيفطصا ثيح كتدلاو ىلعو «بأ

 معنلا هذه نمو ءاهيلإ بيتام اهتأربو «نيملاعلا

 «مالسلا هيلع ليربجب هناعأو هاّوق هنأ ىسيع ىلع

 «مالكلا ناوأ لبق عيضر وهو سانلا ملكي

 هتوف تعمتجا دق ريبكوهو هللا ىلإ مهوعديو

 «ديحوتلا نم هيلإ هللا هاحوأ اهب هبابش لّمكو

 نودب طخلاو ةباتكلا همّلع ىلاعت هللا نأ اهنمو

 همّلَعو كاردإلاو مهفلا ةوق هبهوو «ملعم
 «مالسلا هيلع ىسوم ىلع اهلزنأ يتلا ةاروتلا

 نمو «سانلل ةياده هيلع لزنأ يذلا ليجنإلاو

 ىمعأ دلو يذلا يفشي هنأ اهنمو «هللا نذإب ًاريط نوكتف «ةئيهلا كلت يف خفنيف ريطلا ةئيهك نيطلا نم رٌّوصي هنأ معنلا هذه

 كلذو «ءايحأ مهروبق نم نوموقيف ىتوملا يحي نأ هللا وعدي هنأ اهنمو «هللا نذإب ًايلس هدلج دوعيف صربألا يفشيو «رصبيف

 عنم ذإ هيلع هتمعن العو لج هللا هرٌكذي مث «مالسلا هيلع ىسيع ةوبن ديؤت ةرهاب تازجعم يهو «هنذإو ىلاعت هللا ةدارإب هلك

 هب ءاج ام َّنإ : :مهنم اورفك نيذلا لاقف «هتوبن ىلع ةلادلا ةحضاولا تازجعم اب مهءاج دقو «هلتقب اوه نيح ليئارسإ ينب

 نمط دمنا و يدم

 ىلاعت هللا ةينادحوب اوقدصي نأ كئاصلخ نم ةعامج بولق يف ُثيقلأو «ُتمحأ ذإ «كيلع يتمعن -ىسيع اي- ركذاو )1١11(

 .كرمأل نوداقنم كل نوعضاخ اننأب دهشاو ءانبر اي انقَّدص :اولاقف «كتوبنو

 ناكف ؟ءامسلا نم ماعط ةدئام انيلع لزني نأ هتلأس نإ كبر عيطتسي له ميرم نب ىسيع اي :نويراوحلا لاق ذإ ركذاو (۱۱۲)

 .ناهيإلا لح نينمؤم اوناك نإ «ىلاعت هللا باذع اوقتي نأب مهرمأ نأ هباوج

 نم نوكن نأو «كتوبن يف كقدص ًانيقي ملعنو ءاهتيؤرل انبولق ّنكستو ةدئاملا نم لكأن نأ ديرن :نويراوحلا لاق (11)

 .كتوبن يف كقدص ىلع كل ًةجحو «ءاشي ام ىلع هتردقو هديحوت يف انيلع هل ةجح اهل نأ هللا نأ ةيآلا هذه ىلع نيدهاشلا
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 نييراوحلا بلط ميرم نب ىسيع باجأ )١١15(

 ةدئام انيلع لزنأ انّبر :ًالئاق العو لج هبر اعدف

 ءانل ًاديع اهوزن موي ذختن ءءامسلا نم ماعط

 ةمالع ةدئاملا نوكتو ءاندعب نمو نحن همظعن

 ىلعو كتينادحو ىلع -هللأ اي- كنم ةجحو

 «ليزجلا كئاطع نم انحنماو «يوبن قدص
 نيقزارلا ريخ تنأو

 ماعطلا ةدئام لرسم ينإ :ىلاعت هللا لاق (114)

 ةوبنو يتینادحو مکنم دحجي نمف مكيلع
 هبذعأ ينإف ةدئاملا لوزن دعب مالسلا هيلع ىسيع

 دقو .نيملاعلا نم ًادحأ هبذعأ ال «اديدش ًاباذع

 هللا دعو امك ةدئاملا تلزن

 اي :ةمايقلا موي ىلاعت هللا لاق ذإ ركذاو 7

 ينولعجا سانلل تلق تنأأ ميرم نب ىسيع

 ىسيع باجأف ؟هلا نود نم نييدوبعم يمأو

 سانلل لوقأ نأ يل يغبني ام : -ىلاعت هللا ًاهّرنم-

 دوال ةَروُس عاملا جلا

 1 E دکر فدك
 9 و 7و

 ف 98 ككل

 ا ممل ك فام ويل

aهَر  | 
 يلع بورا تأ تكتبو 27

 | نو كداب اورد نا
 وا

 ا س و وک
 كرنا هع ىي ال هنأل ؛هتملع دقف اذه ٌثلق تنك نإ .قحلا ريغ 1 واسم ووو و

1 0 = 0010 5 
 قد لا نیت الاتو الو «يسفن هرمضت ام ملعت «ءيش كيلع ىفخي

 ءيش لكب#لاع تنأ كنإ .كسفن يف امانأ ملعأ

 .رهظ وأ يفخ ام

 ُتنكو «ةدابعلاو ديحوتلاب كدارفإ نم هغيلبتب ينترمأو لإ هتيحوأ ام الإ مه تلق ام ٌبراي :مالسلا هيلع ىسيع لاق ( ١0
 ىلإ ينتعفرو «ضرألا ىلع يلجأ ينتيفو املف« «مهلاوقأو مهلاعفأ ىلعو مهيلع ًادهاش -مهرهظأ نيب انأو- هنولعفيام ىلع
 .ءاسلا يف الو ضرألا يف ةيفاخ كيلع ىفخت ال «ديهش ءيش لك ىلع تنأو «مهرئارس ىلع عِلطملا ّتنأ تنك يح ءامسلا

 ىتأ نمل كتم رب رفغت نإو «كلدعب ءاشت ام مهب لعفت « .-مهلاوحأب ملعأ تنأو- كدابع مهنإف مييذعت نإ هللأ اي كنإ )١14(
 هتمكحب -ىلاعت- هللا ىلع ءانث ةبآلا هذهو .هرمأو هريبدت يف ميكحلا «ُبّلاغي ال يذلا زيزعلا تنأ كنإف «ةرفغملا بابسأب مهنم
 .هملع لاکو «هلدعو

 مهُدايقناو مر مهّديحوت نيدحوملا عفني يذلا ءازجلا موي اذه : :ةمايقلا موي مالسلا هيلع ىسيعل ىلاعت هللا لاق )١١4(

 اهيف نيثكام «رابألا اهراجشأو اهروصق تحت نم يرجت تانج مه مهلاعأو مهفاوقأو مسهتاين يف مهُقْدِصو هعرشل
 زوفلا وه مهيلع هنم اضرلاو ءازجلا كلذ «هباوث ليزج نم مهاطعأ اىب هنع اوضرو «مهت ءانسح لبقف مهنع هللا يضر ءادبأ
 .ميظعلا

 .ءيش هزجعي ال ريدق ءيش لك ىلع -هناحبس- وهو «نهيف امو ضرألاو تاومسلا كلم هل كيرش ال هدحو 90
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 روس عياَتلاءْرْلل

 ¥ ماعنألا ةروس ©

 فاصوأ اهلك يتلا هتافصب هلا ىلع ءانلا (1)
 ةينيدلا «ةنطابلاو ةرهاظلا همعنبو «لاهك

 امو ضرألاو تاومسلا أشنأ يذلا «ةيويندلاو

 بقاعتب كلذو «ٌرونلاو ٍتاملظلا قلخو «نهيف
 هللا ةمظع ىلع ةلالد اذه يفو .راهنلاو ليللا

 زوجي الف «ةدابعلا هدحو هقاقحتساو «ىلاعت

 نإف حوضولا اذه عمو .هريغ هب كرشي نأ دحأل

 .هب نوكرشيو «هريغ هللاب نووسي نيرفاكلا

 متنأو نيط نم مدآ مكابأ قلخ يذلا وه (؟)
 ةايحلا هذه يف مكتاقب ةدم بتك مث «هنم ةلالس | E ر

 الإ هملعيال ًادّدحم رخآ ًالجأ بتكو ءايندلا أ ضي فكم نقي ماكر

 دعب متنأ مث ةمايقلا موي وهو ءالعو لجوه أ ركاز تق مهبل همسات سرو مفر ام
 دعب ثعبلا ىلع ىلاعت هللا ةردق يف نوكشت اذه ور نمایید ورکا زنبق سم یر

eيف ٌقحب دوبعملا هلإلا وه هناحبس 0 زوی  

 هنأ هتيهولأ لئالد نمو .ضرألاو تاومسلا | زنا وخر رخ اک نارك الا

 هنونلعت امو -سانلا اهيأ- هنوفخت ام عيمج ملعي ا 0< ر امار وکو کا
 هنإف اذهلو ؛ ؛رش وأ ريخ نم مكلامعأ عيمج ملعيو

 .ةدايعلل قحتسملا هلإلا وه هدحو -العو لج-

 لج- هللا ةينادحو ىلع ةنيبلا تالالدلاو ةحضاولا ججحلا مهتءاج دق هريغ ىلاعت هللا عم نوكرشي نيذلا رافكلا ءالؤه (4)

 لو ءاهوبَق نع اوضرعأ ىتح مهتءاج نإ ام نكلو ىب ءاج امو هتوبن يف ملسو هيلع هللا یلص دمحم ٍقْدِصو «- العو

 .اهب اونمؤي
 ارارتغاو هللاب مهنم ًالهج ؛هتاعد نم اورخسو ملسو هيلع هللا لص دمحم هب مهءاج يذلا ّقحلا رافكلا ءالؤه دحج دقل (5)

 .هيلع مهيزاجيسو ؛مهءارتفاو ميبذك نيبذكملل هللا نيبيو ءقدصلاو قحلا هنأ هب اوؤزهتسا ام نوري فوسف ؛مهايإ هلاهمإب

 هيلع هللا لص ًادمحم هلوسر نوبّذكُيو «ةدابعلا هّدحو هقاقحتساو للاعت هلل ةينادحو نودحجي نيذلا ءالؤه ملعي أ(

 م هيلع انمعنأو «نورفاكلا اهيأ مكل نكمن ملام ضرألا يف مهاّنكم دقو «ريمدتو كاله نم مهلبق ةبذكملا ممألاب لح ام ملسو

 مهاتكلهأف ءلسرلا اوبذكو هللا معنب اورفكف « «مه ءالمإو ًاجاردتسا ؛مهنكاسم تحت نم راهنألا نايرجو راطمألا لازنإب

 ؟ضرألا ةرامع يف مهوفلخ ىرخأ ًامأ مهدعب نم انأشنأو «مهب وند ببسي

 اهيأ- هب تعج ام نإ : اولاقل مهيديأب نوكرشملا ءالؤه هسملف قاروأ يف ءامسلا نم ًاباتك -لوسرلا اهيأ- كيلع انلّرب ولو (۷)

 .نّيب حضاو رحس -لوسرلا

 ًاكَلَم انلزنأ ولو «ةوبنلا نم هب ءاج (يف هقدصيل ؛ء ءامسلا نم ًاكَلَم دمحم ىلع ىلاعت هللا لزنأ اله :نوكرشملا ءالؤه لاقو (۸)

 .نونمؤي ال مهنأ هللا ملع يف قبس دقف ؛ةبوتل نولهْمُي ال مث ,مهكالهإب رمألا يِضَقل مهبلطل ًةباجإ ءامسلا نم
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 تالا ٌةّروُس مبالاة

 اترا عات سدو د كحل مكر ذإ ًاكَلَم مهيلإ لسرملا لوسرلا انلعج ولو (5)
 ۶ a 2 7 ۴ 3 E 0 : انلعجل «ملسو هيلع هللا لص دمحمب اوعنتقي مل
 نيز اي َقاَحَف كلم شلش یر سا دقو وسلب اوعيطتسي ىتح ؛رشبلا ةروص يف كلملا كلذ

 ب هني لق ضرالاو تول لا فام نمل لقت 04 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم رمأ مهيلع ب يطع سكيس سس اا ناي سك 2 8 3 : اورطنارتضرالاف 9 هبتشا اك «مهيلع رمألا هبتشال لجر ةروصب اوا سکا 7 م 1 رص ٤ 71 2 كلملا مهءاج ولو ءةيكئالملا هتروص ىلع كلملا © تو ٤ء هَك سو ياو اڪ ام ر هٽ ماو رجس ةيؤر مهناكمإب سيل ذإ ؛هتبطاختو هنم عامسلا
 لإ ىلع كلما لازنإ مهبلط ناكاًملو )29١(

 37 «ملسو هيلع هللا لص دمحمب ءازهتسالا ليبس
 شا ل هيلع لسرلاب ءازهتسالا نأ هل ىلاعت هللا نيب
 نور ت 1 5 رافكلا نم عقو دق لب ءاثداح ًارمأ سيل مالسلا
 اوهورأ 5 و . 3 5 3 17 500 3 ةباسل

 .هعوقو نورکنیو هب نوؤزه اوناك
 ضرألا يف اوريس :-لوسرلا اهيأ- مه لق 0
 8 كالملا نيبذكملا هللا بقعأ فيك اورظنا مث

 تَيصَع نإ فاح نإ لق م | نأ اوفاخو مهعراصم لثم اورذحاف ؟يزخل او ماسس »ا اص ® 7 0 ۴ 1 07
A 9حج 3 3  

A 8 i 8هجر دف یمن فردن طع مو اَدَعَدَي  
 فكريا كسي ناو ق نوما ولا كلو )وه :لق ؟نهيف امو ضرألاو تاومسلا كلم
 رر ءىز ڪوه ربك ہت ناو وہ اک .هدحو هودبعاف هنوملعتو كلذب نور امك هلل

 م يموت ا ير, چم رو ے ی  ہدابع ىلع لجعي الق ةمحرلا هسفن ىلع هللا بتك
 شرب ڪک وو وداع قرر ھا اوهر ا6 ال يذلا ةمايقلا موي ىلإ مكنعمجيل .ةبوقعلاب
 ] ESE ۸ لاب اوكرشأ نيذلا .ءازجلاو باسحلل هيف كش
 الو هللا نودحوي ال مهف ؛مهسفنأ اوکله

 .ملسو هيلع هللا یلص دمحم ةوبنب نورقي الو «هدیعوو هدعوب نوقدصي
 هرهق تحتو «هقلخو هديبع عيمجلا ءرهظ وأ يفخ ؛كرحت وأ نكس «ضرألاو تاومسلا يف ءيش لك كلم هللو ()
 0 .مهاعأو مهرئارسب ميلعلا «هدابع لاوقأل عيمسلا وهو «هريبدتو هفرصتو

 تاومسلا قلاخ وهو «أريصنو ًايلو ذختأ ىلاعت هللا ريغأ :هريغ ىلاعت هللا عم نيك رشملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- لسق )١5(
 داقناو عضخ نَم لوأ نوكأ نأ تْرِمُأ نإ :-لوسرلا اهيأ- لق ؟دحأ هقزري الو هقلخ قزري يذلا وهو ءنهيف امو ضرألاو
 .هريغ هعم نيك رشملا نم نوكأ نأ تيهُنو «ةمألا هذه نم ةيدوبعلاب هل
 يف هريغ هعم تكرشأو «هرمأ تفلاخف «يبر تيصع نإ فاخأ ينإ :هريغ هللا عم نيكرشملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- لق ()
 .ةمايقلا موي ميظع باذع يب لزني نأ «هتدابع
 .ميظعلا باذعلا نم ةاجنلاب نيبلا رفظلا وه فرصلا كلذو .همحر دقف ديدشلا باذعلا كلذ هنع هللا فرصي نم 2

 ىنغلاك ريخب كبصي نإو ءوه الإ هل فشاك الف ضرملاو رقفلاك كرضي ءيشب -ناسنإلا اهيأ - ىلاعت هللا كبصي نإو (00
 .ءيش لك ىلع رداقلا -العو لج- وهف «هئاضقل عنام الو هلضفل دار الف ةحصلاو
 ءايشألا عضي يذلا ميكحلا وهو «ةربابجلا هل ْتْلَدو باقرلا هل تعضخ ؛هدابع قوف رهاقلا بلاغلا وه هناحبس هللاو (1)
 تابثإ ةيآلا هذه يفو .هب كّرشي الأ بجي تافصلا هذ فصتا نمو .ءيش هيلع ىفخي ال يذلا ريبخلا ؛هتمكح قفو اهعضاوم
 .هناحبس هلالجب قيلت ةقلطم ةيقوف «هقلخ عيمج ىلع -ىلاعت- هلل ةيقوفلا

 تک 9

1۲۹ 



 ماسلا روس ُخيلتلا

 اک .٠ ol يم
 :-نيكرشلا ءالؤمل لوسرلا اهيأ- لق (19) امي | ر یی یھش هلل

 ايف يقدص تابثإ يف ةداهش مظعأ ءيش يأ
 0 و ا

 ديهش هللا :لق ؟هللا لوسر يآ هب مكتربخأ 0 عمّناَدو
 امو هب مكتنج اهب ملاعلا وه : يأ ؛مكنيبو ينيب کک او

 نم نآرقلا اذه ّيإ هللا ىحوأو «يل هنولئاق مدنأ
 َرِذنأو مكب لحي نأ هباذع هب مكرذنأ نأ لجأ

 ١> اساس 1 ب

 0 الاب

 35 ھتي قا واک دا کک

 تنم هك و لعَكَبمَدَ عمت 2 نمو

 EE او ENES ءار نار قو هناء
5 

 0 الد ه نِاورَمَك نأ 00

 عم نأ نورقتل مكنإ .ممألا نم هيلإ لصو نم هب

 اهيأ- مه لق . هب انوک رشت ىرخأ تادويعم هللا

 نإ هب متررقأ ام ىلع دهشأ ال ينإ :-لوسرلا
 لك نم ءيرب يننإو «هل كيرش ال ذحاو هلإ هللا

 .هعم هنودبعت كيرش
 نوفرعي «ليجنإلاو ةاروتلا مهانينآ نيذلا )۲١(

 ةبوتكملا هتافصب ملسو هيلع هللا لص ًادمحم

 دمحم كلذكف «مهريغب مهمامأ نوهبتشي ال

 هفصو ةقدل هريغب هبتشي ال ملسو هيلع هللا لص

 اورسخف ؛مهءاوهأ اوعبتا مهنكلو ؛مهبتك يف

 E و هس دج حرم جس رس و جرس ب حس مس رهو © نوح نل E 3 هيلع هللا لص دمحمب اورفك نيح مهسفنأ

 هنعنوعسو هنعنوهنیرهو

 لارمۇ
 .هب ءاج ابو ملسو
 ىلع بذكلا َلََّقَت نم الظ دشأ دحأ ال (۷۲)
 وأ «ةدابعلا يف ءاكرش هل نأ معزف «ىلاعت هللا

 هنيهاربب بَّذك وأ :ةبحاص وأ ًادلو هل نأ ىعّذا

 ال هنإ . مالسلا مهيلع هلسر اهب دّيأ يتلا هتلدأو

 هللا لع بذكلا اوّرتفا نيذلا نوملاظلا حلفي

 ھت رتوش
1101 

 .ةرخآلا يف الو ايندلا يف مهبلاطمب نورفظي الو

aTكب لرجال  REمهنأ نوعّدت متنك يتلا مكتهلآ نيأ :  
 ؟مكل اوعفشيل ىلاعت هللا عم ءاكرش

 اونوكي مل مهخأ مہر هللاب اومسقأو «مهنم اوؤربت نأ الإ مهئاكرش نع لاؤسلاب اورُبخاو اونیو نيح مهتباجإ نكت مل مث (17)
 .هريغ هللا عم نيكرشم

LEDنم اوؤربت دق ةرخآلا يف مهو «مهسفنأ ىلع نوكرشم ا ءالؤه بذك فيك - لوسرلااهبأ-  
 .مهتهآ ةعافش نم هنونظي اوناك ام مهنع باغو

 مهءاوهأ مهعابتا ببسب مهنأل ؛مهبولق ىلإ لصي الف «- لوسرلا اهمأ- نآرقلا كيلإ عمتسي نم نيكرشملا ءالؤه نمو (10)
 ةريثكلا ٍتايآلا اوري نإو ءائيش يعت الو عمست الف اممصو الَقُي مهناذآ يف انلعجو «نآرقلا اوهقفي الئل ؛ةيطغأ مهبولق ىلع انلعج
 ىلع ةلادلا تايآلا ةنياعم دعب -لوسرلا اهيأ- كوؤاج اذإ ىتح ءاهب اوقدصي ال ملسو هيلع هللا لص دمحم قدص ىلع ةلادلا
 .اه ةقيقح ال تاياكح نم نولوألا هلقانت ام الإ عمسن يذلا اذه ام :هللا تايآ اودحج نيذلا لوقي :كنومصاخي كقدص
 امو .هنع مهسفنأب نودعتبيو «هيلإ عاتسالاو ملسو هيلع هللا لص دمحم عابتا نع سانلا نوهني نوكرشم ا ءالؤهو (؟ 1)

 .اهكالمل نولمعي مهنأ نوسحي امو ,مهسفنأ الإ -هللا ليبس نع مه كدصي- نوكلهي

 نودهاشيو «رانلا ىلع نوسَبْحُُي نيح كلذو ءً(ميظع ًارمأ تيأرل ةمايقلا موي نيكرشملا ءالؤه 2 ىرت ولو (۷)

 ءايندلا ةايحلا ىلإ داعن انتيلاي : اولاق كلذ دنعف ؛لاوهألاو ماظعلا رومألا كلت مهنيعأب اوأرو «لالغألاو لسالسلا نم اهيف ام

 .نينمؤملا نم نوكنو ءا لمعنو هللا تايآب قدصنف



 مَع املاک اوردو أ موي مهل رهظ لب «كلذك رمألا سيل (۲۸)
 Lz ب و 4 یو قدص نم مهسفنأ نم هنوملعي اوناك ام ةمايقلا
 یتا ىدا 6 نورهظُي اوناك نإو ءايندلا يف لسرلا هب تءاج ام
 ادهش لاق هر لا ومقر دیر ر نتو غنم ايندلا ىلإ اوديعأ نأ ضرف ولو .هفالخ مهعابتأل
 کرک دبا ىرى اتت ات قاي .بيذكتلاو رفكلاي دانعلا ىلإ اوعجرل اولهمأف

Eاوال  FSLA 
 م ايندلا ىلإ انددّر ول :مهوق يف نوبذاكل ملو

 .نينمؤملا نم انكو ءانبر تايآب بّذكُن

 IENE ا رام عات حاولا ةت :ثعبلل نوركتملا نوكرشملا ءالؤه لاقو (؟9)
SE2 امه دوز اساله ع 8 شا  Na 

 وقتال نوقتا رڪ هر کار اووه ب ثعبلا يركنم -لوسرلا اهيأ- ىرت ولو (0) 8 1 4 سب وور 4س 0 .اننوم دعب نيثوعبمب

 كوكو وق یراآ كير ما ملم موي مهيف هئاضقل ىلاعت هللا يدي نيب اوسبُح ذإ
 لج هللا لوقي ذإ ءلاح أوسأ تيأرل «ةمايقلا

 5 ثعبلا اذه سيلأ :يأ «قحلاب اذه سيلأ :العو

 ره تولوا اور صف كل نيس لب :اولاق ؟اقح ايندلا يف هنوركنت متنك يذلا
 نيس انو هدوم تملبر ر اب باذعلا اوقوذف :ىلاعت هللا لاق «قحلا هنإ انّيرو

 ےک کے اسي ا ا و نوبذكت متنك يذلا باذعلا :يأ «نورفكت متن

 قتال تلد لوزارة كنك لق ۸ رس ب كوحس بس هلا 3+
 ES 7 انامل سوا ضال فاق .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 تي مت KEE 0 ثعيلااوركنأ نيذلا رافكلا رسخ دق (91)

 ام ىلع ةرسحلاب مهسفنأ ىلع اوان ءريصملا ءوسب
 !!اهنولمحي يتلا ةئيسلا ةليقثلا لامحألا أوسأ امف «مهروهظ ىلع مهماثآ نولمحي مهو ءايندلا مهتايح يف هوعّيض
 نوقتيف هلا نوشخب نيذلل ريخ ةرخآلا رادلل حلاصلا لمعلاو ؛لطابو رورغ الإ اهاوحأ بلاغ يف ايندلا ةايحلا امو ("1)
 ؟ىنفي ام ىلع ىقبي ام اومّدقتف -ايندلا ةايحلا ةنيزب نورتغملا نوكرشملا اهيأ- نولقعت الفأ .هيصاعم بانتجاو هتعاطب هباذع

 ةرارق يف كنوبذكي ال مهمإف ؛نئمطاو ربصاف ءرهاظلا يف كل كموق ٌبيذكت كبلق ىلإ َنزحلا لحي هنإ ملعن انإ (۳)
 ايف كنوبذكيف ءكقدص ىلع ةحضاولا نيهاربلا نودحجي مهناودعو مهملظل مهنكلو «كقدص نودقتعي لب «مهسفنأ

 .هب تلج
 مهتوعد يف اًوّضمو كلذ ىلع اوربصف «هليبس يف اوذوأو مهمنأ ىلإ ىلاعت هللا مهلسرأ كلبق نم ًالسر رافكلا بدك دقلو (5)
 هايإ هدعو نم ملسو هيلع هللا لص دمحم هيبن ىلع لزنأ ام يهو هللا تاملكل لدبم الو .هللا ٌرْضَن مهاتأ ىتح مهداهجو

 امو هللا رصن نم مهل ققحت امو «لسرلا نم كلبق ناك نّم ربخ نم -لوسرلا اهيأ- كءاج دقلو .هاداع نم ىلع رصنلاب

 لوسرلل ةيلست اذه يفو .ةودقو ةوسأ لسرلا نم مدقت نميف كلف «مهيلع هبضغو مهنم هللا ةمقن نم مهيبذكم ىلع ىرج
 .ملسو هيلع هللا لص

 تعطتسا نإف ؛كتوعدل ةباجتسالا نع مهُّفارصناو نيكرشملا ءالؤه دودص - لوسرلا اهيأ- كيلع َمُظَع ناك نإو (۳۰)

 هب مهانئج يذلا ريغ كلوق ةحص ىلع ناهربو ةمالعب مهيتأتف ؛ءامسلا ىلإ هيف دعصت ًادَعْضِم وأ ءضرألا يف ًاقفن ذختت نأ

 الف «هناحبس اهملعي ةمكحل كلذ أشي مل نكلو «ناهيإلل مهقفوو هيلع متنأ يذلا ىدهلا ىلع مهعمّج هللا ءاش ولو . لعفاف
 .ديدشلا عزجلا ىلإ كلذ مهلصوأ ىتح اورّسحتو «مهنزح دتشا نيذلا نيلهاجل ا نم -لوسرلا اهيأ- ننوكت
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 ماسالا ةَروُس مبتلا د

 توعد ام ىلإ -لوسرلا اهيأ- كبيجي انإ ١
 عامس مالكلا نوعمسي نيذلا ىدملا نم هيلإ

 ةايحلا نأل ؛ىتوملا دادع يف مهف رافكلا امأ .لوبق
 مهجرخي ىتوملاو . مالسإلاب نوكت |منإ ةيقيقحلا :

 موي هيلإ نودوعي مث ؛ءايحأ مهروبق نم هلل لاَ 5 ا 1

 .مهءازجو مهباسح افريل ؛ةمايقلا اأ م م وف د 5-85 أ ا |
 له :-ًارابكتساو ًاتعت- نوک رشملا لاقو (۳۷) و يار وم عی نش یت يارم |
 هللا لص دمحم قدص لع لدت ةمالع هللا لزنأ 5 نمي ف "رضاك

 مهل لق «ةقراخلا تامالعلا عون نم ملسو هيلع :

 مهيلع لزني نأ ىلع رداق هللا نإ :-لوسرلا اهيأ -

 تايآلا لازنإ نأ نوملعي ال مهرثكأ نكلو «ةيآ

 1 .ىلاعت هتمكح قفَو نوكي نإ و
 ىلع بدي ناويح ضرالا يق سيل (A) ا 7 O a E نا را

 الإ هيحانجب ءامسلا يف ريطي رئاط وأ ضرألا 56 ا 3

 انكرت ام .مكلثم قلخلا ةسناجتم تاعامج م ل ساو سلا مكمل كم نوم ا

 مهنإ مث «ماشتبثأ الإ ائيش ظوفحملا حولا يف الأ تس نكلوأوعرصتاَْسْاَررْه اہ دک و
 هسا سي اَنَلَك © درام هموم 2 اار نو
 ال واسال ےک ارب یدل 0 ی 00 وج

 8 يو سو . 3 4 0 کور
 «قحلاب نوملكتي ال مكب «مهعفنیام نوعمسي کر 2 رم زاوا ميا اد اذإ

 ةقيرط اوراتخي مل ءتاملظلا يف نورئاح مهف
 نمو «هللضي هلالضإ هللا أشي نم .ةماقتسالا

 .ميقتسم طارص ىلع هلعجي هتياده أشي
 :اهيف نوثعبت يتلا ةعاسلا مكتءاج وأ ءايندلا يف هللا باذع مكءاج نإ ينوربخأ :نيكرشملا ءالؤل -لوسرلا اهيأ- لق (40)
 عفنت هللا نود نم اهنودبعت يتلا مكتهآ نأ مكمعز يف نیقح متنك نإ «ءالبلا نم مكب لزن ام فشكل كانه نوعدت هللا ريغأ

 ؟رضت وأ

 هنأل ؛ءاش نإ مكب لزانلا ميظعلا ءالبلا مكنع ٌجّرفيف هب نوئيغتستو «هريغال مکقلخ يذلا مكبر -كانه- نوعدت لب (؟)
 مكءايلوأو مكناثوأو مكمانصأ ةئنيح نوكرتتو ؛ءيش لك ىلع رداقلا

 مهانيلتياف یهو بكف «لاعت هللا ىلإ مسموعدي السر كلبق نم سانلا نم تاعامج ىلإ -لوسرلا اهيأ- انثعب دقلو (9)
 هل اوعضخيو «مهبرل اوللذتي نأ ءاجر ؛ مالآلاو ضارمألاب مهماسجأ يف مهانيلتباو «ةشيعملا قيضو رقفلا ةدشب مهلاومأ يف

 .ةدابعلاب هدحو

 نم نولمعي اوناك ام ناطيشلا مه نّيزو ؛مهبولق تسق نكلو ءانل اوللذت انؤالب ةبذكملا ممألا» هذه ءاجذإ اًلهف (47)
 .كرشلا نم نوتأيو ءيصاعملا

 ءاسأبلاب مهانلدبأف قزرلا نم ٠ ءيش لك باوبأ مهيلع انحتف ءاهنع نيضرعم ىلاعت هللا رماوأب لمعلا اوكرت املف (44)
 ريخلا نم مهانيطعأ اهب اوبجعأو ءاورطَي اذإ ىتح مهل نم ًاجاردتسا ؛ماسجألا يف ةحص ءارضلابو «شيعلا يف ءاخر

 .ريخ لك نم نوعطقنم نوسيآ مه اذإف قأجف باذعلاب مهانذخأ ةمعنلاو

۳۲ 



 واحتل ٌةَروُش خياتتلا زجل

 الآ رنيم نيل 0 ا | ذإ ؛اوكلهأو موقلا ءالؤه لصؤتساف )٤٥(

 .دحأ مهنم قبي ملف «هلسر اوبَّذكو هللاب اورفك عمو ورم 7 تس
 ءيش لك قلاخ- ىلاعت هلل ءانثلاو ركشلاو

 .هئادعأ كالهو هئايلوأ ةرصن ىلع -هكلامو

 نيكرشملا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ- لق(

 «مكّمصأف مكعمس هللا بهذأ نإ ينوربخأ

 مكبولق ىلع عبطو ؛مكامعأف مكراصبأب بهذو
 ت 2 م لج هللا ريغ هلإ يأ الوق نوهقفت ال متحبصأف

 !؟مكل كلذدر لع ردقيالعو
 0 1 / اهيأ- رظنا

 ا م دعب مه مث ؛ججحلا مهل عّونن فيك -لوسرلا
 ؟رابتعالاو ركذتلا نع نوضرعي كلذ

 :نيكرشملا ءالؤمل -لوسرلا اهيأ- لق )٤۷(

 متتنأو ةأجف هللا باقع مكب لزن نإ ينوربخأ

 نورظنت متنأو ًانايِع ًارهاظ وأ «هب نورعشتال

 هبات ا TM از 5 l2 و
 Eê 1 اردو نيدلا ترئاظلا موقلا الإ كلبي لعل

 دايم فا _مهبيذكتبو ىلاعت هللا ريغل ةدابعلا مهفرصب دحلا

 4 سم باس ٌْ ؟هلسر

 ْْهَدْرطقِءَْن رھا |وإ) انتعاط لهآ نيرشبم الإ انلسر لسرن امو (48)
 باذعلاب ةيصعملا لهأ نيرذنمو «ميقملا ميعنلاب
 ًالاص لمعو لسرلا قَّدّصو نمآ نمف «ميلألا
 .ايندلا ظوظح نم مهتاف ءيش ىلع نونزحي الو «مهمر ءاقل دنع نوفاخي ال كئلوأف

 نع مهجورخو مهرفك ببسب ؛ةمايقلا موي باذعلا مهبيصي كئلوأف تازجعملاو نآرقلا نم انتايآب اوبّذك نيذلاو (59)

 .ىلاعت هللا ةعاط

 يعّدأ الو ءاهيف فرصتأق «ضرألاو تاومسلا نئازخ كلمأ ينأ يعّدأ ال ينإ : نيكرشملا الرف ةلوتمرلا اهأ<لقاف»)

 اهيأ- لق «سانلا ىلإ هيحو عّلبأو لإ ىحوي ام عبتأ هللا دنع نم لوسرانأ امنإو كلم يأ يعَّدأ الو «بيغلا ملعأ ينأ

 هللا تايآ رصبأ يذلا ٌنمؤملاو ءاهب نمؤي ملف ىلاعت هللا تايآ نع يِمَع يذلا رفاكلا يوتسي له :نيكرشملا ءالؤف -لوسرلا

 ؟هب اونمؤتف قحلا اورصبتل ؛هللا تايآ يف نوركفتت الفأ ؟اهب نمآف

 محل سيل «هديعوو هللا دعوب نوقَّدصم مهف ؛مهبر ىلإ نورشحت مهنأ نوملعي نيذلا نآرقلاب -لوسرلا اهيأ- فّوحَتو (01)
 بانتجاو رماوألا لعفب ىلاعت هللا نوقتي مهلعل ؛هباذع نم مهصلخيف «ىلاعت هدنع مهل عفشي عيفش الو ,مهرصني لو هللا ريغ

 .يهاونلا

 مهلامعأب نوديري «هرخآو راهنلا لوأ مهبر نودبعي نيذلا نيملسملا ءافعض كتسلاجم نع -يبنلا اهيأ- ديب الو (0؟)

 نإف «كباسح نم ءيش مهيلع سيلو «هللا ىلع مهباسح اهنإ «ءيش نم ءارقفلا ءالؤه باسح نم كيلع ام «هللا هجو ةحلاصلا

 .هعضوم ريغ يف ءيشلا نوعضي نيذلا هللا دودح نيزواجتملا نم نوكت كنإف مهتدعبأ

۳ 



 کک ضعبب هدابع ضعب یلاعت هللا ىلتبا كلذكو (0) | و ہہ حا
 «قالخألاو قازرألا نم مهظوظح نيابتب

 0 SN e u a عطل 7 ا عبو «ًاريقف مهضعبو ًاينغ مهض : 0
 نورفاكلا لوقيل ؛كلذب مه هنم ًارابتخا ضعب |( اومن مَعَ ا مخک أ ةَمَحّيلأ

 ةيادهلاب مهيلع هللا َّنَم ءافعضلا ءالؤهأ :ءاينغألا ر كل ل مشي تاو
 نمب ملعب ىلاعت هللا سيلأ ؟انئيب نم مالسإلا ىلإ أ بيرج هرَجُمْلالِيَس نبتت ينيك ايف َكَِكَكَي

 _؟هنيدل ةيادملا ىلإ مهقفويف ؛هتمعن نوركشي | 0
oاوقَّدَص نيذلا -يبنلا اهيأ- كءاج اذإو (5)  

 نآرقلا نم كقدص ىلع ةدهاشلا هللا تايآب 1 ادت

 ءةقباسلا مهبونذ نم ةبوتلا نع نيتفتسم هريغو 2-8 98

 ةمحرب مهرّسَو «مهيلع مالسلادرب ممنركأف | وهو حلا صول
 هسفن ىلع بتك دق العو لج هنإف ؛ةعساولا هللا 1 ىق دب وسَتمَتاَم ى

 ةلاهجب ًابنذ فرتقا نم هنأ ًالضفت هدابعب ةحرلا أ يد تي :
 هلل صاع لكف- هللا طخسل اهباجيإو اهتبقاعل هنم د 20 , 0

 نإو رابتعالا اذهب لهاج وهف ًادمعتم وأ ًائطخم : تیرو اهيل 2 اخت |
 موادو هدعب نم بات مث -ميرحتلاب ًاملاع ناك طف ََخ 6 ل

 وهف «هبنذ رفغي ىلاعت هنإف «حلاصلا لمعلا ىلع © قييم تڪ نالا ايا و براو ضال

 مهب ميحر «نييئاتلا هدابعل روفغ
 اهيأ- كل هاَنِّيب يذلا نايبلا اذه لشمو (55)

 نيفلاخملا لطابلا لهأ قيرط رهظيلو «قحلا نيبتيل ؛لطابلا لهأ هركني قح لك ىلع ةحضاولا ججحلا نّيبن -لوسرلا

 .لسرلل
 عبتأ ال : مهل لقو «هنود نم اهنودبعت يتلا ناثوألا دبعأ نأ ينابن لجو زع هللا نإ : :نيكرشملا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ- لق 0
 .نيدتهملا نم انأ امو ءمكءاوهأ تعبتا نإ ميقتسملا طارصلا نع تللض دق مكءاوهأ

 هدحو هدارفإب كلذو لِ اهاحوأ يتلا هللا ةعيرش نم ةحضاو ةريصب ىلع ينإ : -نيكرشملا ءالؤه لوسرلا اهمأ- لق (00
 «ىلاعت هللا ىلإ الإ كلذ رخأت يف مكحلا امو .هب نولجعتست يذلا باذعلا لازنإ يتردق يف سیلو ءاذهب متبّذك دقو «ةدابعلاب

 .همكحو هئاضقب لطابلاو قحلا نيب لصفي نم ريخ وهو ّقحلا صقي
 و مكنيبو ينيب رمألا يضقو «مكب هتلزنأل هنولجعتست يذلا باذعلا لازنإ كلمأ يننأ ول :-لوسرلا اهبأ- لق (۸)
 .هريغ هعم اوك رشأف مهّدح اوزواجت نيذلا نيملاظلاب ملعأ وهو ءىلاعت هللا ىلإ كلذ
 «ثيغلا لوزنو ؛ةعاسلا ملع :اهنمو وه الإ اهملعي ال «بيغلا نئازخ :يأ «بيغلا حتافم- العو لج- هللا دنعو 0
 ين نمار Dy E E ناس وي رتتملا و ستكر احلا اعز

 .ظوفحملا حوللا وهو «هيف سبل ال حضاو باتك يف تبثم «سبایو بطر لکو «ضرألا ايافخ يف ةبح لكف ءاهملعي الإ

۳٤ 



 نراها مرک اق تور ساو محاور ن يذلا اج ومو 010
 يو 0 ا و ام ملعيو «توملادنعاهضبق هبشي امب ليللاب

 ا ا ) ا ل 1 لا ف متستكا

 فَ E مكحاورأ ديعي مث« اع نم راهنلا يف متبستك

 وِداَسِعَقوفَرِها : هبشي اهب اراه مونلا نم ةظقيلاب مكماسجأ ىلإ
9 

 تق ا

 وک تومار د جاد E ف ةددحملا مكلاجآ ىضقتل ؛توملا دعب ءايحإلا
 يف ةددلعملا مجلاجا يهمل ؟ثولا دعب ءار
 ا 00 0 7 نم مكثعب دعب مكداعم ىلاعت هللا ىلإ مث ءایندلا

 23 يف نولمعت منك اهب مكربخي مث ؛ءايحأ مكروبق
 رج ا ر وا 72 .كلذب مكيزاجي مث ءايندلا مكتايح

 FE 3 و 0 ا ااا ا 5 ذب مكيزاجي مث 2 مكناي

 رو کک  ةيقوف «هدابع قوف رهاقلا وه ىلاعت هللاو )5١(
 2س 5200 8 0

 گر تنگ رف © نيرا نونو ونام ج هناحبس هلالجب قيلت هجو لك نم ةقلطم

 3 د ا تعيد عرمرم ورقم ا .ش داخ َءيٿ :
 ف دنا العرد نور ¥ «هتمظعو هلالحل عضاخ ءيش لك .ىلاعتو

١ EE 2 
ÊRE 4ل کک 0 م  

 4> وتقا تيل فرص قرن يب چ ینا ضبق مهدحأب توملا لزن اذإ ىتح ءاهنوصخنو

 e 2 52 ام نوعيضي ال مهو «هناوعأو توملا كلم هح
 a 7-5 .هب اورمأ

 2 اوم ١ ىلاعت هللا ىلإ نْؤّفوتملا ءالؤه ديعأ مث (17)
 ذأ لودي قيلت 7

 يفاوض ىك ا ا موي لصفلاو ءاضقلا هلالأ .قحلا مهالوم

 .نييساحلا عرسأ وهو هدابع نيب ةمايقلا
Elطي  EESتيان رتل 0 -2 حز  

 نيكرشملا ءالؤمل -لوسرلا اهيأ- لق (5)

 اروا تاي تراش و دوب

 نم ننوكنل فواخملا هذه نم انّير اناجنأ نئل : :نولوقت ؟ًارسو ًارهج نيللذتم دئادشلا يف هنوعدت يذلا ىلاعت هللا وه سيلأ

 .هل كيرش ال هدحو لجو زع هتدابعب نيركاشلا

 نوكرشت كلذ دعب متنأ مث «ةدش لك نمو فواخملا هذه نم مكذقني يذلا وه هدحو هللا :-لوسرلا اهيأ- مهل لق (15)

 .هريغ ةدابعلا يف هعم

 امو «نافوطلا وأ م ٌرلاك مكقوف نم ًاباذع مكيلع لسري نأ ىلع هدحو رداقلا وه لجو زع هللا : -لوسرلا اهيأ- لق )٦٥(

 .ًاضعب مكضعب لتقي ةرحانتم ًاقرف اونوكتف مكيلع مكرمأ طلخي وأ « «فسخلاو لزالزلاك مكلجرأ تحت نم وأ «كلذ هبشأ

 ؟اوريتعيف نومهفي مهلعل نيكرشملا ءالؤهل تاحضاولا انججح عّونُت فيك -لوسرلا اهيأ- رظنا

 مكيلع تسل :مه لق . .هب ءاج ام لك يف قداصلا باتكلا وهو ؛لوسرلا اأ كموق نم ٌرافكلا نآرقلا اذهب بّدكو (57)

 .مكيلإ هب تلسرأ ام مكغلبأ هللا لوسر انأ انإو «بيقر الو ظيفحب

 مكرمأ ةبقاع -رافكلا اهأ- نوملعت فوسو «لطابلا نم قحلا نّيبتيف ءاهيلإ يهتني ةياهنو «هدنع رقتسي رارق ربخ لكل (1۷)

 .مكب هللا باذع لولح دنع

 اوذخأي ىتح مهنع دعتباف ,ءازهتسالاو لطابلاب نآرقلا تايآ يف نوملكتي نيذلا نيكرشملا -لوسرلا اهيأ- تيأر اذإو (3)

 .لطابلاب هللا تايآ يف اوملكت نيذلا «نيدتعملا موقلا عم كركذت دعب دعقت الف رمألا اذه ناطيشلا كاسنأ نإو «رخآ ثيدح يف

 قون



 راسلا هر لوس ماسلا جلا

1 Eم ريحا  

 بود نما هس تب سکا م ب سف

 ناریل
 ر ا س اار ت لآ

 ١ ور واڪ امي ياب 1

NNاتينا  
 شا

 ا

ESE 9 
 نك لومي مواد قو

 را اشک ا
 ھر ا e ل

 «ىلاعت هللا نوفاخي نيذلا نينمؤملا ىلعامو (59)

 باسح نم هيهاون نوبنتجيو «هرماوأ نوعيطيف رف

 «ءىش نم هللا تايآب نيئرهتسمل ١ نيضئاخلل هللا

 كلذ نع اوكسميل مهوظعي نأ مهيلع نكلو

 .ىلاعت هللا نوقتي مهلعل «لطابلا مالكلا

 نيكرشملا ءالؤه -لوسرلا اهنأ- كرتاو )۷١(

 نيئزهتسم ؛ًاوهوًابعل مالسإلا نيد اولعج نيذلا

 ءاهتنيزب ايندلا ةايحلا مهعّرَعو «ىلاعت هللا تايآب

 يك ؛مهّريغو نيكرشملا ءالؤه نآرقلاب ركذو

 اهل سيل ءاهبرب اهرفكو اهبونذب سفن سَر ال
 الو .هباذع نم اهذقنيف ءاهرصني رصان هللا ريغ

 لّبقُي ال ءادف يأب ِدّنْفَت نإو «هدنع اه عفشي عفاش
 رانلا يف مهل ,مهبونذب اونهرا نيذلا كئلوأ .اهنم

 ببسي ؛عجوم باذعو ةرارحلا ديدش بارش
 هيلع هللا ىلص دّمحم هلوسرو «یلاعت هللاب مهرفك
 .مالسإلا نيدبو «ملسو

 :نيكرشملا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ- لق ()

 ؟رضت الو عفنت ال ًاناثوأ ىلاعت هللا نود نم دبعنأ

0 

 ی طم نإ سب اپ اک وعشر موسم
 بر ىلاعت هلل مل سل ًاعيمج انرمأو ,قحلا ىدهلا وه هب ينثعب يذلا هللا ىده نإ : :نيكرشملا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ- لق .ىبأيف
 .هكلامو ءيش لك بر وهف هل كيرش ال هدحو هتدابعب نيملاعلا

 رَت هيلإ يذلا -العو لج- وهو .هيهاون بانتجاو هرماوأ لعفب هاشخن نأو «ةلماك ة ةالصلا ميقن نأب انرمأ كلذكو (17)

 ةمايقلا موي قئالخلا عيمج
 ««نك) :هللا لوقي ذإ ةمايقلا موي -لوسرلا اهيأ- ركذاو ءقحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا وه هناحبس هللاو ()

 «نْرَقلا» يف كّلَملا خفني موي هدحو هناحبس كلم ا هلو «لماكلا قحلا وه هلوق «برقأ وه وأ رصبلا حملك هرمأ نع نوكيف
 -سانلا اهيأ- مكساوح نع باغ ام ملعي يذلا هناحبس وهو .ماسجألا ىلإ حاورألا ةدوع اهب نوكت يتلا ةيناثلا ةخفنلا
 رومألا هذهب صتخي يذلا وه ىلاعت هللاو .هقلخ رومأب ريبخلا ءاهعضاوم يف رومألا عضي يذلا ميكحلا وهو «هنودهاشت امو
 ىلإ علطتلاو ءهمكحل ميلستلاو ؛هعرشل دايقنالا دابعلا ىلع بجي يذلا هدحو وهو ًاريصمو ةأشن «ةيامنو أءدب اهريغو
 .هترفغمو هناوضر

1۳۹ 



 ميهاربإ ةَجاَحُم -لوسرلا اهمأ- ركذاو (74)

 نم لعجتأ :هل لاق ذإ «ّرزآ هيبأل مالسلا هيلع

 كارأ ينإ ؟ىلاعت هللا نود نم اهدبعت ةهلآ مانصألا

 .قحلا قيرط نع نب لالض يف كموقو

 قحلا ىلإ مالسلا هيلع ميهاربإ انيده اكو (7/5)
 تاومسلا هيلع يوتحت ام هير ةدابعلا رمأ يف

 نوكيل ؛ةرهاب ةردقو «ميظع كلم نم ضرألاو

 .ناميإلا يف نيخسارلا نم

 ليللا مالسلا هيلع ميهاربإ ىلع ملظأ الف(

 «لطاب مهنيد نأ مهل تبثيل ؛هموق رظان هاَّطغو

 هيلع ميهاربإ ىأر .موجنلا نودبعي اوناكو

 مهمازلإل هموق اجردتسم- لاقف ءابكوك مالسلا
 :لاق «بکوکلا باغ املف «يبر اذه :-ديحوتلاب

 .بيغت يتلا ةهآلا بحأ ال

 هموقل لاق ًاعلاط رمقلا ميهاربإ ىأر اسف (۷۷)

 ملف «يرر اذه :-مصخلا جاردتسا ليبس ىلع-

 مل نشل -هبر ةياده ىلإ ًارقتفم- :لاق «باغ

 ننوكأل «هديحوت يف باوصلا ىلإ يبر ينقفوي

 ريغ ةدابعب ليبسلا ءاوس نع نيلاضلا موقلا نم
 .ىلاعت هللا

 حالا نجلا

 درء وبال مهرب لا5 و ×

21001 

 راتاو

 اما دَ
 ةا اقر كنك # م 1

 ديف يبقوا تو دو ڪیو ضر تون ل

 | َلَقَأ آيل َقياَدَه لكك ر راو

 انه لااا را

 ا

TST 2 2 KT نل تومن ين ڪنا ندا 

 ام ءيرب ينإ :هموقل لاق «تباغ الف ءرمقلاو بكوكلا نم ربكأ اذه «يبر اذه :هموقل لاق ةعلاط سمشلا ىأر املف (۷۸)

 .ىلاعت هللا نود نم اهنودبعت يتلا مانصألاو موجنلاو ناثوألا ةدابع نم نوك رشت

ا نع ًالئام ءضرألاو تاومسلا قلخ يذلا وهف ؛هدحو لجو رع هلل ةدابعلا يف يهجوب ُتْهَّجوت ينإ (۷۹)
 ىلإ كرشل

 .هريغ هللا عم نيكرشملا نم انآ امو «ديحوتلا

 نإف هتينادحو ةفرعم ىلإ ينقفو دقو «ةدابعلاب هلل يديحوت يف يننولداجتأ : لاق ىلاعت هللا ديحوت يف هموق هلداجو (۸۰)

 الفأ . .ًالع ءيش لك يبر عسو . .ًائيش يبر ءاشي نأ الإ «ينرضت نلف اهبهرأ ال يننإف ًاررض يب عقوت نأ مكتهلاب يننوفوخت متنك

 ؟ةيدوبعلل قحتسملا دوبعملا هدحو هنأ اوملعتف نوركذتت

 ريغ نم «ةدابعلا يف هعم اهومتكرشأ يتلا مكتاثوأ قلخو «مكقلخ يذلا يبر نوفاخت ال متنأو مكناثوأ فاحأ فيكو (81)

 نإ ؟هللا باذع نم نمألاو ةمالسلاو ةنينأمطلاب قحأ نيدحوملا قيرفو نيكرشملا قيرف :نيقيرفلا يأف ؟كلذ ىلع مكل ةجح

 .ينوربخأف لوقأ ام قدص نوملعت متنك



 هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدَص نيذلا (87)

 ةنينأمطلا مه كئلوأ «كرشب مہناميإ اوطلخ ملو

 .قحلا قيرط ىلإ نوقفوملا مهو «ةمالسلاو

 هيلع ٌميهاربإ اهب اح يتلا ةجحلا كلتو (8)
 ىتح اهيلإ هانقفو يتلا انتج يه هموق مالسلا بھار e اجر

 وس ر چ 0 5

 اندابع نم ءاشن نم عفرن .مهتجح تعطقنا فسر ب وبأَوَنمَِلَسَو درو دي دو

 يف ميكح كبر نإ .ةرخآلاو ايندلا يف بتارم ١ )تولا رج لَو توردو نومو

 .مهب ميلع ءهقلخ ريبدت َنيِحَصلأَ فلس تاسع خرط
 ءانقزر نأب مالسلا هيلع ميهاربإ ىلع اًننمو (۸) ؟ اتلس و دے اواو شوو سلاو

 اھنم لک انقر و ادنفح بوقعيو انا قاكسنإ

 ًاحون قحلل انقّقو كلذكو ءداشرلا ليبسل

 كلذكو -بوقعيو قاحسإو ميهاربإ لبق نم-
 بويأو ناميلسو دواد حون ةيرذ نم قحلل انقفو

 2 ص ص ع
 «مالسلا مهيلع نوراهو ىسومو فسويو غفل بتوسلا خنت

20110 

 | يجو ھنوخ او ويرد َوَرِهلما نتخيل

 ىِدَمَيوَّنأ ىَدُه َكِلَد ® فَ رر ارتب هدو |
 ااا مهن وو ا را کک

 لك يزجن مناسحإب ءايبنألا ءالؤه انيزج اكو 51| وسلاما
 .سع ا ةر

 ىسيعو ییجیوایرکز انیده كلذكو )۸٩(

 نم مالسلا مهيلع ءايبنألا ءالؤه لكو «سايلإو

 .نيحلاصلا

 مهنامز لهأ ىلع مهانلّصف لسرلا ءالؤه لكو ءأطولو سنويو عسيلاو ليعامسإ كلذك انيدهو (4)

 نع ىلإ الاسر غالیو نيد مهانرتاو ؛مهتاوخأو مهايرذو ءالؤه ءاب نم يده اتش نک قحلل انو كلذكو (۸۷)

 .كرشلا نع ههيزنتو ىلاعت هللا ديحوت وهو «هيف جوع ال «حيحص قيرط ىلإ مهاندشرأو «مهيلإ مهانلسرأ
 ضرفلا ليبس ىلع- هللاب اوكر شأ ءايبنألا ءالؤه نأ ولو .هدابع نم ءاشي نم هب قفوي يذلا «هللا قيفوت وه ىدهلا كلذ (88)

 .المع كرشلا عم لبقي ال ىلاعت هللا نأل ؛مهلمع لطبل -ريدقتلاو

 روبزو ىسوم ةاروتو ميهاربإ فحصك باتكلا مهانيتآ نيذلا مه ةوبنلاو ةيادهلاب مهيلع انمعنأ نيذلا ءايبنألا كئلوأ (84)

 نآرقلا اذه تايآب -لوسرلا اهيأ - دحجي نإف ءانيحو غالبإل مهانرتخاو «بتكلا هذه ّمُهَف مهانينآو ءىسيع ليجنإو دواد
 لب «نيرفاكب اهب اوسيل -ةمايقلا موي ىلإ مهعابتأو راصنألاو نيرجاهملا :يأ- نيرخآ ًاموق اهب انلَّكو دقف ءكموق نم ٌرافكلا
 هيلع لدت اب نولماع ءابب نونمؤم

 لق .مهليبس كلساو -لوسرلا اهيأ- مهاده عاف ءقحلا هنيدل ىلاعت هللا مهقفو نيذلا مه نوروكذم ا ءايبنألا كتلو (40)
 سانلا عيمج ةوعد الإ مالسإلا امو ءهللا ىلع الإ يرجأ نإ ءايندلا نم ًاضوع مالسإلا غيلبت ىلع مكنم بلطأ ال :نيكرشملل

 .مكعفني ام هب نوركذتت مكلعل «لطاب ىلع ميقم وه نمي «مكلثم ناك نَم لكلو مكل ٌريكذتو «ميقتسملا قيرطلا ىلإ
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 قح هللا نوكرشملا ءالؤه مَع امو (91)
 رو یو ا لزنأ دق ىلاعت هللا ن وكي نأ اورکنآ ذإ ؛هميظعت

 0 ا لع
 3 يذلا نمف «نومعزت امك رمألا ناك اذإ :-لوسرلا

 رر ف رَ 1 / ارون هموق ىلإ ىسوم هب ءاج يذلا باتكلا لزنأ

 تیار هَ كيس دوهيلا ىلإ باطخلا هجوت مث ؟مه ةيادهو سانلل

 1 سيطارق يف باتكلا اذه نولعجت :هلوقب مهأرْجَر
 بترا نوا E ا

 راو 9) هللا لصدمح ةفص نع رابخإلاهومتكاممو

 ١ ءتو ل لاى برعلا رشعم هللا مكمّلَعو «هتوبنو ملسو هيلع

 E ا .مو ||  مکلبق نم ربخ هيف مکیلع هلزنأ يذلا- نآرقلاب

 کار o ي | "رر ملام مكتوم دعب نوکیامو مكدعب نمو
 وجرح اھ او ق عد مث «هلزنآ يذلا وه هللا :لق «مکؤابآ الو منأ

 ربو نور ر ادات نوا بع مولا ا 2 .نوبعليو نوضوخي لطابلا مهثيدح يف ءالؤه
 2 هجر نڪو يآ | اهيأ- كيلإ هانلزنأ باتك نآرقلااذهو (49)

  esرو يلا |
 اوف هانلزنأ «هللا دنع نم اأو ةلّزنملا بتكلا نم همّدقَت

 0 0 0 0 )  «ةكم» لهأ هسأبو هللا باذع نم هب فّوختل

 رکا ل نيذلاو .اهّلك ضرألا راطقأ لهأ نم اهوح نمو

 2 نآرقلا نأب نوقدصي «ةرخآلا ةايحلاب نوقدصي

 .اهتاقوأ يف ة ةالصلا ماقإ ىلع نوظفاحيو هللا مالك

 ىحوأ هللا نأ ابذك یعا وأ ءرشبلا نم ًالوسر ثعبي مل هنأ ىعّداف ابذك ًالوق ىلاعت هللا ىلع قلتخا نم الظ دشا نمو (۹۳)

 ءالؤه -لوسرلا اهيأ- ترصبأ كنأ ولو ؟نآرقلا نم هللا لزنأ ام لثم لِرْنُي نأ ىلع رداق هنأ عدا وأ ءائيش هيلإ حْوي لو هيلإ

 نيلئاق باذعلاب مهيديأ وطساب مهحاورأ نوضبقي نيذلا ٌةكئالملاو الثا ًارمأ تيأرل توملا لاوهأ يف مهو حلا نيزواجتملا

 .هلسرل دايقنالاو هتايآ عابتا نع نوربكتستو هللا ىلع نوبذكت متنك امك «ةناهإلا ةياغ نوناهت مويلا «مكسفنأ اوجرخأ :مه

 A O N O هرم لول ايلا كاهل E تسلا اهو دعت

 «مكل عفشت *ت اهنأ نودقتعت 7 متنك يتلا مكناثوأ ةرخآلا يف مكعم ىرن امو ءايندلا يف لاومأ نم هب نْوَهابتت ام هيف مكانكم

 نأ نمي نوعَّذت متنك ام مكنع بهذو ءايندلا يف مكنيب ناك يذلا مكُّلٌصاوَت لاز دقل «ةدابعلا يف هللا عم ءاكرشابأ نوعّدَتو

 .مكلاومأو مكيلهأو مكسفنأل نورساخلا مكنأ رهظو «ةدابعلا يف هلل ءاك رش مكتمل
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 رال اوَروُس حالا هرج

 «عرزلا هنم جرخيف «بحلا قشي ىلاعت هللا نإ (۹)

 نم يحلا جرخي .رجشلا هنم جرخيف «ىونلا قشيو 6
 جرخيو «ةفطتلا نم ًالثم ناويحلاو ناسنإلاك تيما 00 1

 «ناويحلاو ناسنإلا نم ةفطنلاك ىحلا نم تيملا 113 دقت كلك اناس متا
 كيرش ال هدحو هللا وه اذه لعاف :يأ هلل مكلذ تارشا

 ىلإ قحلا نع نوف رص ر فيكف «ةدابعلل قحتسملا هل

 ؟ هريغ هعم نودبعتف لطابلا
 ءايض قش يذلا وه ىلاعتو هناحبسم هللاو (47)
 «رقتسم ليللا لعجو «ليللا مالظ نم حابصلا

 نم هبيصن ذخأيف راهنلاب بعتي نَم هيف نكسي
 |مههيكلف يف نايرجي رمقلاو سمشلا لعجو ءةحارلا

 كلذ برطضي الو ريغتيال ءردقم نقتم باسحب
 حلاصمب ميلعلا ءهناطلس َّزَع يذلا زيزعلا ريدقت
 ءامسأ نم ميلعلاو زيزعلاو .مهنوؤش ريبدتو هقلخ

 .ملعلاو ةزعلا لامك ىلع نالدي ىنسحلا هللا
 اهيأ مكل لعج يذلا وه هناحبسم هللاو (۷)

 قرطلا اهب نوفرعت «تامالع موجنلا سانلا 7
 ىبلا يف ةديدشلا ةملظلا ببسب ؛متللض اذإ اليل لم رک لآ وخلا تو لاب
 اهربدتيل ؛ةحضاولا نيهاربلا اني دق ءرحبلاو ١١ هلع ء رض ْنُكبَوْهَفو ا ١

 .هعرشو هللاب ملعلا ولو مكنم :

 اهبأ مكقلخ أدتبا يذلا وه هناحبسم هللاو (48)
 ماحرأ وهو «هيف نورقتست ًارّمتسم مكل لعجف «هنم ًالسنو ةلالس متنك مث نوط نم هقلخ ذإ ؛مالسلا هيلع مدآ نم سانلا

 رد وو رول اوتار تاج رول 000 ل
 عضاومو ججحلا

a. o 
 قوذع هيف أشنتام وهو- لختلا علط نم جرخأو ءزرألاو ريعشلاو حمقلا لبانسك ءاضعب هضعب بكري اح عرزلا نم جرخأ
 هقرو يف هباشتي يذلا نامرلاو نوتيزلا رجش جرخأو «بانعأ نم نيتاسب هناحبس جرخأو «لوانتلا ةبيرق اقوذع -بَطُرلا

 يفذإ .غلبي نيح هغولبو هجضن ىلإو ءرمثأ اذإ تابنلا اذه رمث ىلإ سانلا اهجأ اورظنا . .ًاعبطو ًارعطو ًالكش هرمث يف فلتخيو
 .هعرشب نولمعيو للاعت هب نوقدصي موقل هتحرو هتمكحو ءايشألا هذه قلاخ ةردق لامك ىلع تالالدل -سانلا اهيأ- مكلذ

 هللا مهقلخ دقو ورضي وأ نوعفني مهنأ أ مهنم ًاداقتعا ؛ةدابعلا يف ىلاعت هلل ءاكرش نجلا نوكرشملا ءالؤه لعجو( )

 ءالؤه بذك دقلو .هل كيرش ال هدحو ةدابعلاب لقتسي نأ بجيف «هدحو قلخلاب لقتسملا وهف «مدعلا نم نودبعي امو ىلاعت

 هيلإ هبسن امع العو هَّزنت «لامكلا تافص نم هل بجي اهب مهنم ًالهج ؛تانبلاو نينبلا هيلإ اوبسن نيح ىلاعت هللا ىلع نوكرشملا
 .ءارتفالاو بذكلا كلذ نم نوكرشملا
 ؟ةبحاص هل نكت مو دلو هل نوكي فيك «قباس لاثم ريغ ىلع نهيف امو ضرألاو تاومسلا دجوأ يذلا وه ىلاعت هللاو ۰ 00
 .قلخلا رومأ نم ءيش هيلع ىفخي الو «مدعلا نم ءيش لك قلخ يذلا وهو ءًاريبك ًاولع نوكرشملا لوقي امع هللا ىلاعت

 1 2 ا 00000 5
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 ماَصنألاٌةَروْس عيالنا

 لج مكبر وه -نوكرشملا اهيأ- مكلذ )١(
 اوداقناق ءيش لك قلاخ ؛هاوس قحبد وبعمل ءالعو

 ىلع هناحبس وهو .ةدابعلاو ةعاطلاب هلاوعضخاو

 .هقلخ رومأ ربدي هظيفحو لیکو ءيش لك
 رادلا يف امأ ءايندلا يف ٌراصبألا هللا ىرت ال )٠١(

 وهو .ةطاحإ ريغب مهمر نوري نينمؤملا نإف ةرخآلا

 ريس رر۴ ىلع اهملعيو ءاهب طيحيو راصبألا كردي هناحبس

 هتلر تسرد ملعي يذلا هئايلوأب فيطللا وهو ءهيلع يهام
 0 ن .اهنطاوب ملعي يذلا ريبخلا ءءايشألا قئاقد

 افا ناركيذأ اا 8 :نيكرشملا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ- لق )٠۶(
 ىدهلا اهب نورصبت ةرهاظ نيهارب مكتءاج دق

 اہ ءاجو «نآرقلا اهيلع لمتشا ام ءلالضلا نم

 هذه نبت نّمف «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 نّمو ؛هسفنل كلذ ُمُهَنَق اهولدمب نمآو نيهاربلا

 هسفن ىلعف هيلع ةجحلا روهظ دعب ىده لا رصبي مل

2000 
 وهورل ردا ڪر دذا

 ؛مكلامعأ يصحأ ظفاحب مكيلع انأ امو «ىنج

 ا E نم لضيو ءاشي نم يدي هللاو ؛غلبم انآ امنإو

 0 ل 0 .هتمكحو هملع هَر ءاشي
 ay وأدب اوُِصَوُي |( )  نيهاربلا نيكرشمللنآرقلا اذه يناّنیباکو(۰۵٠)

 مه نين داعملاو ةوبنلاو ديحوتلا رم يف ف ةرهاظلا

 :ًابذك كلذ دنع نولوقيفه هولهج ام لك يف نيهاربلا

 لص دمحت هللا لوسرب نونمؤملا مهو «هنوعبتيو هنولبقيف «هنوملعي موقل ملا -تايآلا انفيرصتب- نيبنلو «باتکلا لهآ نم ٌتملعت
 .هيلع لزنأ امو ملسو هيلع هللا

 لاب الو «هيلإ ةوعدلاو هناحبس هللا ٌديحوت اهّمظعأ يتلا يهاونلاو رماوألا نم كيلإ هانيحوأ ام - -لوسرلا اهيأ- عبتا )3١7(

 .لطابلا مهئاعداو «نيكرشملا دانعب

 مهعابتاو مهرايتخا ءوس نم نوكيس اهب ميلع ىلاعت هنكل ءاوكر شأ امل نوكرشملا ءالؤه كرشي ال نأ ىلاعت هللا ءاشولو )3١1(

 .مهحلاصم ربدت مهيلع مّيَقب تنأ امو ؛مههلامعأ مهيلع ظفحت ًابيقر مهيلع - لوسرلا اهيأ- كانلعج امو .ةفرحنملا مهءاوهأ

 هللا مهبس يف كلذ ببستي ال ىتح - ةعيرذلل ًاَدس- نوكرشملا اهدبعي يتلا ناثوألا -نوملسملا اهيأ-اوبست الو )٠۸(

 ىلإ مث ءاهلامعأ ةمأ لكل اًنّسح «مهرايتخا ءوس ىلع مهل ةبوقع بسلا مهلمع ءالؤه اًح اكو . ملع ريغب ًءادتعاو ًالهج

 .اهب مهيزاجي مث ءايندلا يف اهنولمعي اوناك يتلا مهلامعأب مهربخيف ًاعيمج مهداعم مهبر

 نإ :-لوسرلا اأ - لق ءهب ءاج مب ٌنقدصنل ةقراخ ةمالعب دمحم انءاج نئل : :ةدكؤم ناميأب نوكرشملا ءالؤه مسقأو )0١9(

 تازجعلا هذه لعل :نونمؤملا اهبأ مكيردي امو «ءاش اذإ اهب ءيجملا ىلع رداقلا وه «ىلاعت هللا دنع نم ةقراخلا تازجسعملا ءيجم

 .نوكرشملا ءالؤه اهب قّدصي ال تءاج اذإ

 دنع نآرقلا تايآب اونمؤي مل اك اهب نونمؤي الف «هللا تايآب عافتنالا نيبو اهنيب لوحنف «مهراصبأو مهدتفأ بلقنو )1١(

 .باوصلاو قحلا ىلإ نودتهب ال «نيرّيحتم هللا ىلع مهدّرَت يف مهكرتنو ءةرم لوأ اهوزت
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 قم 0 م 7

 E قالا مالوم
 دج كرس ےک سرس

 | ضب لإ :هضقَب ىجا طرود
 دا ےہ اص هس 06 3

 اًمَوْوُهَرَدَف هوُلَصْفاَمَكْبَد اللا قوتي

 اثر
 م

 عر

 يات خوک کک

 0 تر تالار |
 رك وما يسال

3 

 «نيكرشملا ءالؤه بلط انبجأ اننأ ولو 0(

 مد

 وبلط ءيش لك ممل انعمجو «مهوملكف «ىتوملا
 ل سرمد ارقام ةهجارم هيا

 هل هللا ءاش نم الإ «هب اولمعي ملو -لوسرلا اهيأ-
 قحلا نولهجي رافكلا ءالؤه رثكأ نكلو «ةيادهملا

 .ىلاعت هللا دنع نم هب تئج يذلا

 كئادعأب -لوسرلا اهيأ- كانيلتبا اكو )0

 مهيلع- ءايبنألا عيمج انيلتبا نيكرشملا نم
 نم ءادعأو مهموق ةَدَرَم نم ءادعأب -مالسلا

 يذلا لوقلا ضعب ىلإ مهضعب يقلُي «نجل ا ةَدَرَم

 نع لضيف «هعماس هب رتغيل ؛لطابلاب هوسّيز

 لاخل - -العو لج- كبر دارأ ولو .هللا لييس

 نم ءالتبالا هنكلو «ةوادعلا كلت نيبو مهنيب

 .روزو بذك نم نوقلتخي امو مهعَّدف «هللا

 ال نيذلا رافكلا بولق هيلإ ليمتلو(

 ءامل نولمعي الو ةرخآلا ةايحلاب نوقدصي

 ةئيسلا لامعألا نم اوبستكيلو «مهسفنأ هّبحتلو
 رجحت مه ميظع ديدهت اذه ينو .نوبستكم مهام

 :نيكرشملا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ- لق 29 )١١5(

 ؛مكنيبو ينيب أمَكَح بلطأ مكهلإو يملإ هللا ريغأ
 هللا مهاتآ نيذلا ليئارسإ ونبو ؟مكرمأو يرمأ نم هيف نومصتخت ايف مكحلا هيف انيبم نآرقلا مكيلإ لزنأ يذلا هناحبس وهو

 يف نیگاشلا نم ٌننوكت الف «قحلاب كبر نم -لوسرلا اهيأ- كيلع لزنم نآرقلا اذه نأ ًانيقي الع نوملعي ليجنإلاو ةاروتلا
 .كيلإ انيحوأ امم ءيش

 هتاملك لدي نأ دحأ عيطتسي الف ماكحألا يف الدعو ءلاوقألاو رابخألا ين ًاقدص -نآرقلا يهو- كبر ةملك تمتو )1١(
 .اهرهاوظو مهرومأ نطاوبب ميلعلا ءهدابع لوقي امل عيمسلا وه ىلاعت هللاو . .ةلماكلا

 ًاقح هونظ ام ىلع الإ نوريسي ام «هللا نيد نع كوُلضأل ضرألا لهأ رثكأ تعطأ كنأ -لوسرلا اهيأ- ضرف ولو

 .نوبذكيو نونظي الإ مه امو «مهفالسآ مهديلقتب
 هيلع ىفخي ال هدادسو ةماقتسا ىلع ناك نمب مهنمو مكنم ملعأ وهو «داشرلا ليبس نع نيلاضلاب ملعأ وه كبر نإ(
 1 .دحأ مهنم

 .نيقدصم ةحضاولا ىلاعت هللا نيهاربب متتك نإ ءاهيلع هللا مسا ٌرِكذ يتلا حئابذلا نم اولكف )١0(
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 نأ نم نوملسملا اأ مكعنمي ءيش ٌيأو (۱۱۹)

 هناحبس هللا نب دقو «هيلع هللا مسا ركذ امم اولكأت

 هيلإ تعد ام نکل ؟مكيلع مرح ام عيمج مکل
 مكيلع مرح وه امم «ةعاجملا ببسب ةرورضلا

 نيلاضلا نم اريثك نإو .مكل حابم هنإف «ةتيملاك

 مارحلا ليلحت يف مهعايشأ هللا ليبس نع نولضيل
 كبر نإ .مهنم ًالهج ؛مهئاوهأب لالحلا ميرحتو
 يف هدح زواجت نمب ملعأ وه -لوسرلا اهيأ-
 .هءازجو هباسح ىلوتي يذلا وهو كلذ

 «يصاعملا عيج -سانلا اهيأ- اوكرتاو

 نيذلا نإ .ارس ناك امو ةينالع اهنم ناكام

 ام ببسب ؛مهبر مهبقاعيس يصاعملا نولعفي

 ا |

 يرتقي كو كَ ها ی

 راسل ةروش ماكا

 ےس ےس رس

 اوكا ورام ا ڪک

 رفا وب کلا ناهار رنا ھاو ردو
 1 زاس ەھ توا تساي ربی 4

 و نطل يآ لاو وي هَل سر كدي

 !esa انور ڪو وجار ھا لوا
 | دب ونتتارؤ ةلاتنعجو هك اكتبه سته 5

 كلكه راسل تملا رت تم سالا ف

 | اَنلَعَج َكِلَدَحَر© تمي کک

 امراه يأ ورڪ تل اه رر ج مرڪ

 اجاره درر رع شامر رھ فن

 ةا هال سر وامل ري
 05 ارناي ےس هك

 .تائيسلا نم هنولمعي اوناك

 حئابذلا نم -نوملسملا اهيأ- اولكأت الو )1١1(

 ةتيملاك «حبذلا دنع اهيلع هللا مسا ركذي مل يتلا

 نإو ءكلذ ريغو «نجلاو ناثوألل حبذ امو

 هللا ةعاط نع جورخَل حئابذلا كلت نم لكألا

 نم مهئايلوأ ىلإ نو قليل نجلا ةَدّرَم نإو .ىلاعت
 لكأ ميرحت لوح تاهبشلاب سنإلا نيطايش
 ام نولكأت اهنيب هللا هلتق ام نولكأت ال ةتيملا مكلكأ مدعب مكنإ :مهعم مهلادج يف نيملسملل اولوقي نأ مهنورمأيف ءةتيما

 .ءاوس كرشلا يف مهو متنأف -ةتيملا ليلحت يف نوملسملا اهيأ- مهومتعطأ نإو «هنوحبذت

 شيعي حبصأف «هلسر عابتال هانقفوو «هل هانيدهو «ناهيإلاب هبلق انييحأف ءًارئاح ًاكلاه ةلالضلا يف ًاتيم ناك نمَوأ / ۷

 ال ؟هيف وه امم هل صّلَخُم الو ذفنم ىلإ يدتهي ال «ةقرفتملا تالالضلاو ءاوهألاو تالاهج ا يف هلثم نمك ؛ةيادهلا راونأ يف

 نيدحاجلل تنير ءًاتسح هآرف ؛هلمع ءوس هل تنزف -نونمؤملا اهيأ- مكلداجي يذلا رفاكلا اذه ٌتلذخ امكو «نايوتسي

 .باذعلا كلذب اوبجوتسيل ؛ةئيسلا مهلمعأ

 مهمعزتي نيمرجم ةيرق لك يف انلعج «ىلاعت هللا نيد نع ٌدصلا نم «ةكم» يف رافكلا ءامعز نم لصح يذلا اذه لثمو (17)

 .كلذب نويت امو ,مهسفنأ الإ نوديكي امو «هللا نيد نع دصلاب اهيف اوركميل ؛مهرباكأ

 مهئاربك ضعب لاق «ملسو هيلع هللا لص دمحم ةوبن ىلع ةرهاظ ةجح «ةكم» لهأ نم نيكرشملا ءالؤه تءاج اذإو (١١؟5)

 ملعأ هللا :هلوقب مهيلع ىلاعت هللا ًدرف .نيقباسلا هلسر ىطعأ ام لثم تازجعملاو ةوبنلا نم هللا انيطعي ىتح هتوبنب قّدصن نل

 عجوم باذع مهو ؛لذلا ةاغطلا ءالؤه لانيس .سانلا ىلإ اهغيلبتو هتلاسر لمحل لهأ مه نيذلاب :يأ «هتلاسر لعجي ثيح

 هلهأو مالسإلل مهديك ببسب ؛منهج ران يف

 31 مك

 دلما
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 اًفنَص E نادري

 يدا 1 انتمي كركي ف ُدَعَصي

 قام تالا دعو توم زال

 حرشي قحلا لوبقل هقفوي نأ هللا أشي نمف )٠۲١(

 هلضي نأ أشي نمو «نامیإلاو ديحوتلل هردص

 ضابقنالا نم ةديدش لاح يف هردص لعجي

 تاقبط يف دعصي نم لاحك «یدهلا لوبَق نع

 .سفنتلا يف ديدش قيضب باصيف ءايلعلا وجا

 قيضلا ةديدش نيرفاكلا رودص هللا لعجي اكو
 ال نيذلا ىلع باذعلا لعجي كلذك «ضابقنالاو ل 7 o ا

 .هب لونمؤي

 -لوسرلا اهيأ- كل ِهاّنّيب يذلا اذهو (1١؟)

 انيب دق .هتنجو كبر اضر ىلإ اقيرطلا 0202

 .ةحجارلا 8 0 0 0 7 اترے رک الق

 موي العو لج مهبر دنع نيركذتملل (۷) ٍ يد رڏَڪَر يي بمد
 هوركم لك نم نامألاو ةمالسلا راد ةمايقلا ET ٌضْعَب
 مهظفاحو مهرصان هناحبس وهو «ةنجلا يهو ركسم لستر E نق ِذاَلاَوَنِجْلَاَرَمَعَمَي

 .ةح اصلا مهلامعأ ببسب ؛مهل ءازج کیری REE َءَرڪ يڪ توصف ا
 هللا رشحي موي -لوسرلا اهيأ- ركذاو )١1( ذلة ت واتس لآ

 نجلا نيطايش نم مهءايلوأو رافكلا ىلاعت

 نم اريثك متللضأ دق نجلا رشعم اي :لوقيف
 انبر :سنإلا رافك نم مهؤايلوأ لاقو «سنإلا

 ناكم :يأ «مكاوثم رانلا :مهل ىلاعت هللا لاق ءايندلا انتايح ءاضقناب انل تلجأ يذلا لجألا انغلبو ءضعب نم انضعب عفتنا دق

 عيمجب ميلع «هعنصو هريبدت يف ميكح كبر نإ .نيدحوملا ةاصع نم اهيف هدولخ مدع هللا ءاش نم الإ ءاهيف نيدلاخ مكتماقإ

 .هدابع رومأ

 يف ضعب ىلع مهضعب سنإلا نم نيملاظلا طل سن «مه ءايلوأ اوناكف «سنإلا رافك ىلع نجلا نيطايش انْطَلَس اكو (1؟9)
 .يصاعملا نم هنولمعي ام ببسب ؛ايندلا

 سنإلا نم لسرلا َّنأ ىلع لدي صوصنلا رهاظو - مكتلمج نم لسر مكتأي ملأ ءسنإلاو نجلا نم نوكرشملا اهبأ (10)
 ؟ةمايقلا موي يف يباذع ءاقل مكنورذحيو ءرشلاو ريخلا ٍنايبو «يهنلاو رمألا ىلع ةلمتشملا ةحضاولا يتايآب مكنوربخي .-طقف

 «مهانبذكف ءاذه انموي ءاقل انورذنأو «كتايآ انوغلب دق كلسر نأب انسفنأ ىلع انَّدِهَش :نجلاو سنإلا نم نوكرشملا ءالؤه لاق

 هلسرل نيبذكمو ىلاعت هللا ةينادحو نيدحاج اوناك مهنأ مهسفنأ ىلع اودهشو ءايندلا ةايحلا ٌةنيز نيكرشملا ءالؤه تعدخو

 سا و >
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 روس ناجل

 ا 18 8 57 لسرلا لاسرإب نيلقثلا ىلإ انرذعأ نإ( 1)

 0506 رر وډ ا ءهملظب دحأ داوي العل ؛بتكلا لازنإ
 َكْي ا ارقا رد E 3 مو 0 7 1 7
 عمي وذ نل ترام قیام ٠ انبذع امو «ممألا ىلإ انرذعأ نكلو «ةوعد هغلبت
 ردوا بدھ کت لَ .مهيلإ لسرلا لاسرإ دعب الإ ًادحأ

 وأ ىلاعت هللا ةعاط يف لماع لكلو ۲

 ءاهايإ هللا هغّلبي هلمع نم بتارم هتيصعم

 لقاغب -لوسرلا اهيأ- كبر امو .اهيلع هيزاجيو

 ْ رت نخ د نوای 1

 ھا
 © رمل mT 8 سانلا رمأ يذلا -لوسرلا اهيأ- كبرو (1)
 0 ل کک ِهنياوُلَمَجَم ت نوجاتحم هقلخ لکو هدحو ينغلا وه «هتدابعب

 ڪاڪ فلات موزه یر اد مالا ولا دارا ول ءةعساولا ةحرلا وذ هناحبس وهو «هيلإ
 ت

 رهو تاڪ امو الال صياف هيڪ رل او م کنوفلخي مكريغ ًاموق دجوأو مككلهأل

 كرد @ تروم ڪام اس و باڪس للل ا اک «لااعت هتعاطب نولمعيو «مکنانف دعب نم
 مدلل خت تڪ ر قفا تريك ل

 EEE |[ سل كم هب مكتوو للا نإ 9
GREيلا  Eيا اك كل  

 - ىلع رداق وهف ءأبره مكبر اوزجعُت نلو مكب
 .ًاماظعو ًابارت مترص نإو «مكتداعإ

 فوسف ءالعو لج يبر يل اهعرش يتلا يتقيرط ىلع لماع ينإف مكتقيرط ىلع اولمعا موق اي :-لوسرلا اهيأ- لق (15)

 هدح زواجت نم ةنجلاو ىلاعت هللا ناوضرب زوفي ال هنإ ؟ةنسحلا ةبقاعلا هل نوكت يذلا ِنَم -مكب ةمّقتلا لولح دنع- نوملعت

 .هريغ هللا عم كرشأف «ملظو

 اولعجو ءنيكاسملاو فويضلل هنومدقي ماعنألاو راثلاو عورزلا نم قلخ ام ًاءزج -العو لج - هلل نوكرشملا لعجو ()

 لصيالو ءاهدحو اهيلإ لصي هنإف مهئاكر شل ًاصصخ ناك اف ءباصنألاو ناثوألا نم مهئاكرشل ءايشألا هذه نم رخآ ًايسق

 .مهتمسقو موقلا مكح سئب .مهئاك رش ىلإ لصي هنإف ىلاعت هلل ًاصصخ ناك امو «هللا ىلإ

 نيطايشلا تنّيز ءابيصن مهئاكرشلو «أبيصن ماعنألاو ثرحلا نم ىلاعت هلل اولعجي نأ نیک رشملل ناطيشلا نیز اکو (2330)

 «قحلاب الإ اهلتق هللا مرح يتلا سفنلا لقب كاللا يف ءابآلا ءالؤه اوعقويل ؛رقفلا ةيشخ مهدالوأ َلْثَق نيك ر شملا نم ريثكل

 ءوسب هملعل كلذ رَّدَق هنكلو «هولعف ام كلذ اولعفي الأ هللا ءاش ولو ءاوكلهو اولضيف «سبتليف مهنيد مهيلع اوطلخيلو

 .مهنيبو كنيب هللا مكحيسف «بذك نم نورتفي ايف مهأشو -لوسرلا اهيأ- مهكرتاف ءمهلآمو مهلاح
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0 

 لا ةروس

 ال[ فعل رجح رحمك وذ کاو اكو

 تيورڪ ڌي ال هه كو امره ترحم ورتب  9 eدو 0

 اداڪ اي مهرس س ولع ءار 1
 هو

 و ا
 ريڪح رهن

 م ىو
 عورلاَو لع 0

 ماع

 | ةا الا مدكور ان

 ا هيشتم رواه سم تامار توی او ر ڪک
 ےس رص 5

 دكالر اإ |

 معا 118 رك و

 وا كسك راک ماو

 «مارح عرزو لبإ هذه :نوكرشملا لاقو (

 -مهئاعدا بسح- هل نونذأي نم الإ اهلكأي ال

 .مهريغو ناثوألا ةندس نم

 اهبوكر لحي الف ءاهروهظ تمرح لبإ هذهو
 .لاوحألا نم لاحب اهيلع ٌلمحلاو

 يأ يف اهيلع ىلاعت هللا مسا نوركذَي ال لبإ هذهو

 ىلع مهنم ًابذك كلذ اولعف .اهنوؤش نم نأش
 نم نورتفي اوناك ام ببسب هللا مهيزجيس هللا

 .هناحبس هيلع بذك

 ماعنألا نوطب يفام :نوكرشملا لاقو ( ۹١

 اذإ ءانئاسن ىلع مرحمو ءانلاجرل حابم ةنجأ نم
 مهبقاعيس .أتيم دلو اذإ هيف نوكرتشيو ءاّيح دلو

 ميرحتلاو ليلحتلا نم مهسفنأل اوعّرش د ذإ هللا

 رومأ ريبدت يف ميكح ىلاعت هنإ .هللا هب نذأي ملام

 مهدالوأ اولتق نيذلا كلهو رسخ دق )١140(

 مهقزر ام اومّرَحو .مهلهجو موقع فعضل

 اوناك امو «قحلا نع اودع دق .هللا ىلع ًابذك هللا

 همّرَح ام مارحلاو هللا هَّلحأ ام لالحلاو «عيرشتلا يف ةيهولألا صئاصخ نم ميرحتلاو ليلحتلاف .داشرلاو ىدهلا لهأ نم

 .هللا هب نذأي مل ام هدابعل عرشي نأ ةعامج وأ ناك ًادرف هقّلََح نم دحأل سيلو «هلا

 ريغ وه ام اهنمو «بانعألاك ضرألا نع عوفرم وه ام اهنم :نيتاسب مكل دجوأ يذلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو )١141(

 .همعطو هرمث ًافلتخمو «هرظنم ًاهباشتم نامرلاو نوتيزلاو «همعط ًاعونتم «عرزلاو لخنلاك هقوس ىلع مئاق هنكلو «عوفرم

 لادتعالا دودح اوزواجتت الو «هداصحو هفاطق موي مكيلع ةضورفملا هتاكز اوطعأو «رمثأ اذإ هرمث نم -سانلا اهيأ- اولك

 .ههجو ريغ يف لاملا قافنإب هدودح نيزواجتملا بحي ال ىلاعت هنإ .كلذ ريغو ماعطلا لكأو لاما جارخإ يف

 هبرقو هرغصل لمحلا ريغل ايهم وهام اهنمو «لبالاك هعافتراو هربكل هيلع لمحلل أهم وهام ماعنألا نم دجوأو )٤1(
 قرطل ًاعابتا اهنم هللا لحأ ام اومرحت الو «ماعنألا هذه نم هومكاطعأو مكل هللا هحابأ امم اولك «متغلاو رقبلاك ضرألا نم

 .ةوادعلا رهاظ ودع مكل ناطيشلا نإ .نوكرشملا لعف اك «ناطيشلا
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 نم هدابع هللا اهقزر يتلا ماعنألا هذه )١5(

 اهنم ةعبرأ :فانصأ ةيناث منغلاو رقبلاو لبإلا

 زعملاو ءًاثانإو ًاروكذ نأضلا يهو «منخلا نم

 ككئاوأل -لوسرلا اهيأ- لق .ًاثانإو ًاروكذ

 ؟منغلا نم نيركذلا هللا مرح له :نيكرشملا

 ال مهنأل ؛كلذ يف اوبذك دقف «معن :اولاق نإف

 :مهل لقو ءزعملاو نأضلا نم ركذ لك نومرحي
 معن :اولاق نإف ؟منغلا نم نييثثألا هللا مرح له

 نم ىثنأ لك نومرحي ال مهأل ؛ًاضيأ اوبذك دقف

 ام هللا مرح له :مهل لقو «زعملاو نأضلا دلو

 زعملاو نأضلا نم نييثنألا ماحرأ هيلع تلمتشا

 ؛ًاضيأ اوبذك دقف معن :اولاق نإف ؟لمحلا نم

 ينورّبخ كلذ نم لم لك نومرحيال مهنأل
 متتك نإ «هيلإ متبهذ ام ةحص ىلع لدي ملعب

 .مكبر ىلإ هنوبسنت |مهيف نيقداص

 نانثا يه :ىرخألا ةعبرألا فانصألاو )١45(

 ًاروكذ رقبلا نم نانثاو ءئانإو ًاروكذ لبإلا نم

 :نيكرشملا كئلوأل -لوسرلا اهنأ- لق .ًاثانإو

eماحتألاةروش  

 ذإ «نيرضاح نوك رشمل ا اأ متنك مأ ؟ًاثانإو ًاروكذ نييثنألا ماحرأ هيلع تلمتشا ام مرح مأ ؟نييثنألا مأ نيركذلا هللا مّرَحَأ

 .ىدها قيرط نع هلهجب سانلا فرصيل ؛بذكلا هللا ىلع قلتخا نم ً(لظ دشأ دحأ الف ؟ماعنألل ميرحتلا اذهب هللا مكاصو

 .سانلا لضأو ءهبر ىلع بذكف هَّدح زواجت نم دشرلل قفوي ال ىلاعت هللا نإ

 نأ الإ «ماعنألا نم مّرُح هنأ نوركذت امم هلكأي نَم ىلع ًامرع ًائيش ّيِإ هللا ىحوأ ايف دجأ ال ينإ :-لوسرلا اهيأ- لق )١145(

 هللا ةعاط نع ًاجورخ هتاكذ تناك يذلا وأ ءسجن هنإف ريزنخ محل نوكي وأ ءًاقارم امد نوكي وأ «ةيكذت ريغب تام دق نوكي

 عوجلا ببسب ؛تامرحملا هذه نم لكألا ىلإ رطضا نمف .حبذلا دنع هللا ريغ مسا هيلع ركذ دق حوبذملا ناك اذإ مك ؛ىلاعت

 دعب |ميف- تبث دقو .هب ميحر «هل روفغ ىلاعت هللا نإف «ةرورضلا دح زواجتم الو ءاذذلت اهنم هلكأب بلاط ريغ ديدشلا

 .بالكلاو ءةيلهألا رمحلاو ءريطلا نم بلخمو «عابسلا نم بان يذ ّلك ٌميرحت ةنسلاب

 قوقشم نكي ملام لك وهو :ريطلاو مئاهبلا نم دوهيلا ىلع انمّرَح ام نيكرشملا ءالؤه -لوسرلا اأ - ركذاو 70

 بنجلاو ةيّلأْلا مظعب طلتخا وأ ءاهئاعمأ وأ اهروهظب محشلا نم قلع ام الإ «منخلاو رقبلا موحشو «ماعّنلاو لبإلاك عباصألا

 .مهنع هب انربخأ ايف نوقداصل اَّنإو ءةثيسلا مهامعأ ببسب مه اَن ةبوقع دوهيلا ىلع روكذملا ميرحتلا كلذ .كلذ وحنو
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 ااا روش 8 نيالا
Ss 3 

EA 

 م

 E الفتات د

 رر ا و وو ووز
 کى تا َ و
 يال

 نم كوفلاخم -لوسرلا اهيأ- كبذك نإف )٤۷(

 لج مكبر : مط لقف «مهريغو «دوهيلاو نيك ر شمل ا
 موقلا نع هباقع عفدي الو ءةعساو ةمحر وذ العو

 اوحرتجاو «بونذلا اوبستكاف ءاومرجأ نيذلا

 لوسرلا مهتفلاخمل مه ديدبت اذه يفو .تائيسلا

 .ملسو هيلع هللا لص

 نأ هللا دارأ ول :اوكرشأ نيذلا لوقيس )۱٤۸(

 نم ًائيش مرحن ال نأو -انؤابآو نحن- كرشن ال
 هذه نأ نايبب مهيلع هللا درو «كلذ انلعف ام هنود

 اهب اوبَّذكو «مهلبق نم رافكلا اهراثأ دق ةهبشلا

 لزن ىتح «كلذ ىلع اوٌرَمتساو «مهلسر ةوعد
 له :-لوسرلا اهيأ- مهل لق .هللا باذع مهب

 ايفو ؛ثرح او ماعنألا نم متمّرح |هيف- مكدنع

 هيضرو ءرفكلا مكل ءاش دق هللا نأ نم متمعز

 هدرهظتف حيحص ملع نم -مكل هبحأو مكنم
 درجم الإ نيدلا اذه رومأ يف نوعبتت نإ ؟انل

 .نوبذكت الإ متن اا

 العو لج هللف :مه -لوسرلا اهأ- لق )١159(

 .ةماقتسالا قيرط ىلإ ًاعيمج مكفول ءاش ولف «مكنونظ اهب عطقي يتلا ةعطاقلا ةجحلا

 نم متمّرَح ام مّررَح يذلا وه ىلاعت هللا نأ نودهشي نيذلا مكءادهش اوتاه :نيكرشملا ءالؤمل -لوسرلا اهيأ- لق )16١(

 اوبهذ ايف هللا تايآب اوبذكف ,مهءاوهأ اومَّكح نيذلا قفاوت الو «مهقدصت الف -ًاروزو ًابذك- اودهش نإف «ماعنألاو ثرحلا

 مهرب مه نيذلاو ءاه نولمعي الو ةرخآلا ةايح اب نوقدصي ال نيذلا عبتت الو هللا مرح ام ليلحتو هللا لحأ ام ميرحت نم هيلإ

 .هريغ هعم نودبعيف نوکر شي

 لب «هتدابع يف هتاقولخ نم ًائيش هعم اوك رشت ال نأ :مكيلع مكبر مّرَحام لتأ اولاعت :مه -لوسرلا اهيأ- لق (191)

 وحنو ءاعدلاو ربلاب نيدلاولا ىلإ اونسحت نأو «كلذ ريغو «ءاعدلاو ءاجرلاو فون اك «هدحو هل ةدابعلا عاونأ عيمج اوفرصا

 نم ًارهاظ ناك ام اوبرقت الو ؛مهايإو مكقزري هللا نإف ؛مكب لزن رقف لجأ نم مكدالوأ اولتقت الو ءناسحإلا نم كلذ

 ىنزلا وأ «لتاقلا نم صاصقلا لاح يف كلذو «قحلاب الإ اهلك هللا مرح يتلا سفنلا اولتقت الو ءًايفخ ناك امو «مائآلا ريبك

 هب مكاّصو «هب مكرمأ امنو «هبانتجاب مكيلإ دهعو «هنع هللا مكامن امم روكذملا مكلذ ؛مالسإلا نع ةدرلا وأ ءناصحإلا دعب
 .هيهاونو هرماوأ نولقعت مكلعل ؛مكبر



 الامتار 9 تام نَم لام ءايصوألا اأ اوبرقت الو (16؟)

 انتيك تو5ا ليك 0 0 ب اے 0 هلاومأ 7 ىتلا لاحلاب الإ ريم هوبأ
 2 ا نوكيو غولبلا نس ىلإ لصي ىتح ءاهب عفتتنيو
 د يعيد e دواعش 1 اوفوأو هلام هيلإ اوملسف كلذ غلب اذإف ءادشار

 ورد هم | مامت هب نوكي يذلا لدعلاب نزولاو ليكلا
 مكيلع جرح الف مكدهج متلذب اذإو .ءافولا

 قو نا 00 ا لدعلا مكلوق يف اوّرحتف متلق اذإو .اهعسو

 00 0 ا وأ مكح وأ ةداهش وأ ربخ يف قحلا نع ليم نود

 ةو یدو لدور ا ةبارق اذ لوقلا هب قلعت يذلا ناك ولو .ةعافش

 دهع اهب اوفوأو « قح ريغب هعم اوليمت الف «مکنم

 ٌولتملا مكلذ .هتعيرشب مازتلالا نم مكيلإ هب هلل

 E مارو نعاس نار اتان نب ا نأ ءاجر ؛مكبر هب مكاّضو ؛ماكحألا نم مكيلع

 8 E .مكرمأ ةبقاع اوركذتت
 نتفأنخسا بساع را 2 ا
 ا ب و او 5 5 5 وه مالسإلا اذه نأ هب هللا مكاصو امو ۲

 اخر ا 2 7 ) .اوكلست الو ؛هوكلساف ميقتسملا ىلاعت هللا قيرط
 ر هللا ليبس نع مكدعبتو مكقرفتف «لالضلا لبس

 وه ميقتسملا قيرطلا وحن هجوتلا مكلذ .ميقتسملا

 «هرماوأ لعفب هباذع اوقتتل ؛هب هللا مكاّصو يذلا

 .هيهاون بانتجاو

 نم نينسحملا ىلع هتمعنل ًامامت ةاروتلا ىسوم ىتآ يذلا وه ىلاعت هللا نإ :نيكرشملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- لق مث )١194(

 ثعبلاب اوقّدصي نأ ءاجر ؛ مه ةمحر و ميقتسملا قيرطلا ىلع ةلالدو ىدهو «مهنيد رومأ نم ءيش لكل ًاليصفتو «هتلم لهأ

 .كلذل اولمعيو «ءازجلاو باسحلاو توملا دعب

 هللا اوقتاو «هنع ىهنيو هب رمأي یف هوعبتاف ريثك هريخ «ملسو هيلع هللا ىلص دمح انيبن ىلع هانلزنأ باتك نآرقلا اذهو )١65(

 .هباوثب اورفظتو «هباذع نم اوجنتف اومحرت نأ ءاجر ؛ًارمأ هل اوفلاخت نأ

 نع انك دقو «ىراصنلاو دوهيلا ىلع ءامسلا نم باتكلا لزنأ نإ :-برعلا رافك اي- اولوقت الثل ؛نآرقلا اذه انلزنأو )٠١١(

 000 1 .ةفرعم الو ملع اهب انل سيل نحنو «لخش يف مهبتك ةءارق
 ّدشأ اًنكل ءىراصتلاو دوهيلا ىلع لزنأ اك ,ءامسلا نم باتك انيلع لزنأ اّن ول :-نوكرشملا اهيأ- اولوقت العلو (160)

 قيرط ىلإ داشرإو مكبر ني ةحضاو ةجح كلذو «نيبم يبرع مكناسلب باتك مكءاج دقف ؛مهنم قحا قيرط ىلع ةماقتسا

 نوضرعم ا ءالؤهف !!اهنع ضرعأو ىلاعت هللا ججحب بّذك نم ًاناودعو ًالظ دشأ دحأ الف . ةمألا هذهل ٌةمحرو «قحلا

 .انليبس نع مهّدصو ءانتايآ نع مهضارعإ ببسب ؛منهج ران يف ًاديدش ًاباقع مهبقاعنس

1. 



 نعاودصواوضرعأ نيذلا رظتني له (154)
 هناوعأو توملا كلم مهيتأي نأ الإ هللا ليبس

 -لوسرلا اهأ- كبر يتأي وأ .مهحاورأ ضبقل

 ضعب يتأي وأ «ةمايقلا موي هدابع نيب لصفلل

 ءاهئيجم ىلع ةْلادلا اهتامالعو ةعاسلا طارشأ ي

 نوكي نيحف ؟اهبرغم نم سمشلا عولط يهو ' نوعا کاتی ھنر وتا لرم

 نم تنمآ نكت مل نإ ءاہنامیإ اسفن عفنی ال كلذ 0 ٍةَعْيَتلَآي جنم هلع 5

 بشك ةنمؤم تناك نإ اهنم لّبقُي الو ءلبق اک ےس و
 لمع ج 5 1 نإ اهنم لبقي الو «لبق 2 ووتم قز یارب راف

 مهل لق .كلذ لبق هب ةلماع نكت مل نإ حلاص 8 8 0

 اوملعتل ؛كلذ ءيجم اورظتنا :-لوسرلا اهيأ- ا فيحرم الفاقد رق مم ا
 انإ نبع نم ءىتلاو :لطإلا موسما - 8 0 ا
 .كلذ نورظتنم 5 2 برم كلور كير ل ® نیما |

 4 اوناك ام دعب مهنيداوقرَت نيذلا نإ(164) 5 ع < زر ا
 3 5 ممعلا للا لح وت 'رعمتجم 0 ےو ع+ لج وور 58

 E و هللا ديحوت ىلع نيعمتج ۾ مكبر لَم ہیرا دو داو رکوال ل ںی
EEلوسرلا اهيأ- كنإ ءًابازحأو ًاقّرِفاوحبصأف )0 كج عبر ار ھ5 یک - 

 مناف ناک اا مور 09 7 اقل 0
 مهنم بات نم يزاجيف ؛مهلامعأب مهربخي 1 00 دهرا یک

 .هتءاسإب ءيسملا بقاعيو «هناسحإب نسحأو 49 ©: ستدعم ر نا ياقا چرس کرد

 نم ةنسحب ةمايقلا موب هبر يقل نم (10)
 نمو ءاهلاثمأ تانسح رشع هلف ةحلاصلا لامعألا

 .ةرذ لاقثم نوملظي ال مهو ءاهلثمب الإ بقاعي الف ةئيسب هبر يقل

 مئاقلا مالسإلا نيد وهو «هتنج ىلإ لصوملا ميوقلا قيرطلا ىلإ يبر يندشرأ يننإ :نيكرشملا ءالؤف -لوسرلا اهيأ- لق )1١(
 .هريغ هللا عم نيكرشملا نم مالسلا هيلع ميهاربإ ناك امو «مالسلا هيلع ميهاربإ نيد ديحوتلا نيد وهو «ةرخآلاو ايندلا رمأب

 الو «تاومألل الو «مانصألل ال «هدحو هلل يحبذ :يأ «يكسنو «يتالص نإ :نيكرشملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- لق 70

 .نيملاعلا بر ىلاعت هلل يتومو يتايحو «نولعفت اک همسا ريغ ىلعو «هللا ريغل هنوحبذت ام كلذ ريغل الو «نجلل

 انأو ءالعو لج يبر ينرمأ صلاخلا ديحوتلا كلذبو «هتافصو هئاسأ يف الو هتيبوبر يف الو هتيهولأ يف هل كيرش ال (177)

 .ةمألا هذه نم هلل داقناو َّرقأ نَم لوأ

 ناك الإ ًائيس ًالمع ناسنإ يأ لمعي الو ؟هربدمو هكلامو ءىش لك قلاخ وهو ءًاهِإ بلطأ هللا ريغأ :-لوسرلا اأ - لق (155)

 .نيدلارمأ نمد نوفل ميكاب مكريشيفاةةمايقلا عوي مكداعم کیر لإ مث ئرخأ نش ئز ةا سقت لیک الو هيلع ذم

 اهورمعتل ؛اهيف مكفلختساو .هللا مهكلهأ نأ دعب ضرألا يف مكقبس نم نومّلخت مكلعج يذلا وه هناحبس هللاو )٠٠١(

 سانلل رهظيف «همعن نم مكاطعأ اميف مكولبيل ؛تاجرد ضعب قوف ةوقلاو قزرلا يف مكضعب عفرو «مكبر ةعاطب مهدعب
 ميحر «تاقبوملا نم باتو اح اص لمعو هب نمآ نمل روفغل هنإو هاصعو هب رفك نمل باقعلا عيرس كبر نإ .هريغ نم ركاشلا

 .ىنسحلا هللا ءاسأ نم نامیرک ناسا ميحرلاو روفغلاو «هب



 4 فارعألا ةروس +

 ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس تلا ()
 .ةرقبلا ةروس لوأ يف

 كيلع هللا هلزنأ ميظع باتك نآرقلا اذه (؟)

 3 : هنم كش كردص يف نكي الف -لوسرلا اهيأ-

 ايو ةوي وذ نصبت | هغالبإ يف جرحتت الو «هلا دنع نم لزنأ هنأ ي
2200 

 اها 2 0000000 8 نيرئاكلاهي فوحتل كيلإ ءاعلوتا «يراذإلاو

 كامن 1 ا
 1 ۰ 9 ا نم مكيلإ لزنأ ام -سانلا اهيأ- اوعبتا ()
 ر هال سرا يذلا نلف © نظا ان رماوألا لاغتماب ةنسلاو باتكلا نم مكبر
 ءايلوأ هللا نود نم اوعبتت الو «يهاونلا بانتجاو

 ام ًاليلق مكنإ .نابهرلاو رابحألاو نيطايشلاك
 9 ا م 1 .قحلا ىلإ نوعجرتف «نوربتعتو نوظعتت تا

 rd ~E 4| ol تو r > o ب و جو ا 1 :

 0 نيا كيلوا وم تمحو دولق ل ببسباهلهأ انكلهأ ىرقلا نم ريثكو ()
 يد ع > د اه عي ی ا ایش رسل 2 : 1 :

 د ڪم دو ترابا أوك امہ سما 7 يزخ كلذ مهبقعأف «مهبيذكتو انلسر ةفلاخم
OEكام ايق شوعماهبفڪاكمجَر ضرألا يف وو اتالع مهءاجف ةرخألا ادب الو صوم اينالا ہور اےک ےب سمع. ےو چے يي. | ناز  | 

 ا ر یک ر ع وہ ےس ر 2 اہ ن تان وة و ءاليل ن ثان وو

 ڪمل لاتر درو ص رر ڪڪ قل لح دقو © 8 3 EF ر 2
 ا و د و 9 #) ناتقو |أل ؛ركذلاب نيتقولا نيذه هللا صحو

o ا ا و + |] ١ 
 ت رجلا نصیر سیال دج ودل اودا ا هيف باذعلا ءيجمف «ةحارتسالاو نوكسلل

 رارقإلا الإ باذعلا ءيجم دنع موق ناك ايف (0)

 .مهب لزن يذلا باذعلاب نوقيقح مهنأو «ةءاسإلاو بونذلاب

 مر تالاسرل مهغيلبت نع نيلسرملا َنّلأْسْنَلو ؟مكيلإ انلسر متبجأ اذام :نولسرملا مهيلإ لسرأ نيذلا ممألا َنلأْسْنَلَف (0

 .مهمثأ هب مهتباجأ ادعو
 مهنع نيبئاغ انك امو «هنع مهانيهن امو «هب مهانرمآ ايف ايندلا يف مه اعل انم ملعب اولمع ام مهلك قلخلا ىلع َنَّصّشَلف (۷)
 .لاوحألا نم لاح يف

 هلامعأ نيزاوم تلقث نمف «هيف ملظ ال يذلا طسقلاو لدعلاب يقيقح نازيمب نوكي ةمايقلا موي سانلا لامعأ نزوو ()

 .نوزئافلا مه كئلوأف -هتانسح ةرثكل-

 مهزواجت ببسب «ىلاعت هللا ناوضر نم مهَّظح اوعاضأ نيذلا مه كئلوأف -هتائيس ةرثكل- هلامعأ نيزاوم ُتْفََح نمو ()
 . اهل دايقنالا مدعو ىلاعت هللا تايآ دحجب دحلا

 «براشمو معاطم نم هب نوشيعت ام اهيف مكل اتلعجو «مكل ًارارق اهانلعجو «ضرألا يف -سانلا اهيأ- مكل انكم دقلو )٠١(
 .ليلق هللا معنل مكركشف كلذ عمو

 «قلخلا نم ريثك ىلع ةلضفملا هتئيه ىلع هانرّوص مث -مدعلا نم مدآ مكوبأ وهو- مكلصأ قلخب مكيلع انمعنأ دقلو (

 ناك يذلا سيلبإ ّنكل ءًاعيمج اودجسف -مدآ لضفل ًاراهظإو ًامارتحاو ًاماركإ- هل دوجسلاب مالسلا مهيلع انتكئالم انرمأ مث

 .ميظعلا ميركتلا اذه ىلع هل ًادسح ؛مدآل نيدجاسلا نم نكي مل مهعم
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 ت

 9تا ف لسا
 ٍذِيَمْوْرَوْلاَو

2 



 يارا ةروُس نال

 :دوجسلا كرب سيلبإ ىلع ًاركنم ىلاعت لاق )١7(

 انأ :سيلبإ لاقف ؟كترمأ ذإ دجست الأ كعنم ام

 قولخ وهو «ران نم قولخت ينأل ؛ًاقلخ هنم لضفأ
 .نيطلا نم فرشأ رانلا نأ ىأرف .نيط نم

 اف «ةنجلا نم طبهاف :سيلبإل هللا لاق (۱۳)

 كنإ «ةنجلا نم جرخاف ءاهيف ربكتت نأ كل حصي

 .نيريقحلا نيليلذلا نم 7 .

 سني |منيح -العو لج هلل سيلبإ لاق (14) جاو وَ ويت
 نكمتأل كلذو ؛ثعبلا موي ىلإ ينلهمأ :هتمحر نم 4 0 0 دمام يح

 , :مدآ ينب نم هيلع ردقأ نم ءاوغإ نم يآ يڪ نيک هلک كودو تا سادا نَا
 مهيلع ٌتبتك نم كنإ :ىلاعت هللا لاق )٠١( 45 سوو یک آرم رجلا ذکی انف
 ذإ ««نّرَقلا» يف لوألا ةخفنلا ىلإ لجألا ريخأت 5 7 ا ل قلت
 .مهلك قلخلا تومي 3 e 4 مهتما عننا

 ينتللضأ ام ببسبف :هلا هنعل سيلبإ لاق (17) ٠ لإ ةَرَجَّتل کک
 EG ب ءاوغإ يف ٌندهتجأل 10 [َمُهَمَساَدَو ننک ماکت

| 
39 

 1 ا
 هيلع مهترطف يذلا مالسإلا نع مهئَّدصألو ٤ 8 ل رو سا وچ دبور 5 وو ارو

 تدب رورغإ

 هبناودلاو تاهجلا عيج نم مهال مٹ نفق 0 ےک 21 ر 1 ةا ع عا چ

 «لطابلا م نسَحُأو ءقسحلا نع مهدصأف 9 نعا ارا امهتَر E TT ا

 الو «ةرخآلا يف مهككشأو ءايندلا يف مهبّعرأو 2 شننو لاک

So 1 O 1كتمعن كل نيركاش مدآ ينب رثكأ دجت . 

 ةنجلا نم جرحا :سيلبإل ىلاعت هللا لاق (14)

 .نيعمجأ مدآ ينب نم كعبت نمو كنم منهج َنألمأل .ًادورطم اتوقع

 نإف «(امف اهنّيَع) ةرجش ةرمث نم الكأت الو ءامتتش ثيح اهرامث نم الكف «ةنجلا ءاوح كجوزو تنأ نكسا مدآ ايو (۱۹)
 .هللا دودح نيزواجتملا نيملاظلا نم امتنك كلذ (تلعف

 ؛اهنع هللا امهابن يتلا ةرجشلا كلت نم لكألاب ىلاعت هللا ةيصعم يف امهعاقيإل ةسوسو ءاوحو مدآل ناطيشلا ىقلأف )۲١(

 ةرجشلا هذه رمث نم لكألا نع اهكبر امكام اهنإ :امهب ركملا ةلواحم يف امل لاقو ءأهتاروع نم رتُس ام فاشكنا (هتبقاع نوكتل
 .ةثجلا يف نيدلاخلا نم انوكت ال نأ لجأ نمو «نيكّلم انوكت ال نأ لجأ نم

 .كلذ يف بذاك وهو «ةرجشلا نم لكألاب |مهيلع هتروشم يف امل حصني نم هنإ هللاب ءاوحو مدآل ناطيشلا مسقأو (۲)

 لازو ءامتاروع امه تفشكنا اهنم الكأ املف ءاهنم بارتقالا نع هللا امها يتلا ةرجشلا نم الكأف ءامهّرغو امهأّرجف )١١(

 لكألا نع كأ ملأ :العو لج امهير امهادانو ءامهتاروع ىلع ةنجلا قرو ضعب ناقل اذخأف «ةفلاخملا لبق هب هللا امهرتس ام

 مئاظع نم ةروعلا فشك نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه ينو ؟ةوادعلا رهاظ ودع اكل ناطيشلا نإ :امكل لقأو «ةرجشلا كلت نم

 .لوقعلا يف ًاحّبقتسم «عابطلا يف ًانجهتسم لزي ملو ناك هنو ءرومألا
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 لكألاب انسفنأ اتملظ انبر :ءاوحو مدآ لاق (۲۳)

 ننوكنل انمحر تو انل رفغت مل نإو ؛ةرجشلا نم
 هذهو . مهارخأو مهايند يف مهظح اوعاضأ نمم

 اهب اعدف «هبر نم مدآ اهاقلت يتلا يه تاملكلا

 .هيلع هللا باتف

 :سيلبإو ءاوحو مدآ ًابطاخم ىلاعت لاق (14)

 نوكيسو ءضرألا ىلإ ءامسلا نم اوطبها
 ناكم ضرألا يف مكلو أودع ضعبل مكضعب

 .مكلاجآ ءاضقنا ىلإ نوعتمتتو «هيف نورقتست
 اهيف :(مهتيرذو ءاّوحو مدآل ىلاعت هللا لاق )١5(

 مكتايح مايأ نوضقت ضرألا يف :يأ «نويحت

 مكجرخي اهنمو «مكتافو نوكت اهيفو ءايندلا
 ١ .ثعبلا موي ءايحأ مكر شحيو «مكبر

 رتسي اسابل مكل انلعج دق مدآ ينب اي (57)

 ةنيزلل ًاسابلو «ةرورضلا سابل وهو «مكتاروع
 شسابلو .معنتلاو لامكلا نم وهو «لمجتلاو

 يهاونلا بانتجاو رماوألا لعفب ىلاعت هللا ىوقت

 هللا َّنَم يذلا كلذ .نمؤملل سابل ريخ وه

 نول

 a ت ا

221110 
E د © 

 ايرو ورکا

 رکی اتارنا دد یټ تومار نوم
 (E کک کت وس یراواسایل

 ا ا ديمه تام كلَ
 ع ةِنَيَدَ دلل وتو کک

Aوو ف  
 نسر هزيِفووه ا رهن ام

 ا

 ا

 ا رماه [©
 E ا باک لا نيلم وغدر

 ١ 0 هلا حاير اً
 ےس

 ٍفاَرََالا هوس

 ج و ن وبس یان ا او 3 ىلاعت هللا ةيبوبر ىلع لئالدلا نم مكيلع هب

 0 3964 اورکذتت يكل ؛هدابعب هتمحرو هلضفو هتينادحوو
 نانتما كلذ ينو .اهيلع هلل اوركشتف «معنلا هذه
 .معنلا هذهب هقلخ ىلع ىلاعت هللا نم

 «ةنجلا نم اهببسب مهجرخأف «ءاوحو مدآ مكيوبأل اهنّيز اك «ةيصعملا مكل نيزيف «ناطيشلا مكّتعدخي ال مدآ ينب اي (۲۷)
 مهنورت ال متنأو هسنجو هتيرذو وه مكاري ناطيشلا نإ .(هتاروع امل فشكنتل ؛هب هللا امهرتس يذلا امهسايل امهنع عزني
 .هيدهم نولمعي الو «هلسر نوقدصي الو هللا نودحوي ال نيذلا رافكلل ءايلوأ نيطايشلا انلعج اّنِإ .مهورذحاف

 اهيأ- محل لق .هب هللا رمأ ام هنأو «مهئابآ نع هوثرو ام هنأب هلعف نع اورذتعا لعفلا نم ًاحيبق رافكلا ىتأ اذإو (۲۸)
 ًابذك نوملعت ال ام -نوكرشملا اهيأ- هللا ىلع نولوقتأ ءاهئواسمو لاعفألا حئابقب هدابع رمأي ال ىلاعت هللا نإ :-لوسرلا

 ؟ًءارتفاو

 ءاهعضاوم نم عضوم لك يف ةدابعلا هل اوصلخت نأب مكرمأو «لدعلاب يبر رمأ :نيكرشملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- لق (19)

 نم مكدجوأ هللا نأ مكو .توملا دعب ثعبلاب اونمؤت نأو «ةدابعلاو ةعاطلا هل نيصلخم هوعدت نأو ,دجاسملا يف ةصاخبو

 .ىرخأ ةرم مكيلإ ةايح ا ةداعإ ىلع رداق هنإف مدعلا

 قيرطلا نع ةلالضلا مهيلع تبجو ًاقيرفو «ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادهلل مهقّقو ًاقيرف :نيقيرف هدابع هللا لعج )۳١(

 .ةيادهلا ليبس اوكلس دق مهنأب ًانظو «مهنم ًالهج مهوعاطأف هللا نود نم ءايلوأ نيطايشلا اوذختا مهنإ ؛ميقتسملا
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 ٍفاَرَعنلا ةَروْس

 4 ا |[

 کک

 ايل ةربفك

e 

 ارت قالا وول
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 دق لر ةءاس ورخام رجا اج ادا لج

 ع روق کم لر 0

 2 کک رت تارک

 ا هَ اوب تشاو اتکا

 ةالص لك ءادأ دنع اونوك مدآ ينب اي (1)

 ةرتاس بايث نم ةعورشملا ةنيزلا نم ةلاح ىلع
 كلذ وحنو ةراهطو ةفاظنو مكتاروعل

 الو هللا مكقزر ام تابيط نم اوبرشاو اولكو

 ال هللا نإ .كلذ يف لادتعالا دودح اوزواجتت

 «بارشلاو ماعطلا يف نيفرسملا نيزواجتملا بحي
 .كلذ ريغو

 نم ةلهجلا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- لق ("؟)

 نسحلا سابللا مكيلع مّرح يذلا نم :نيكرشملا
 يذلا نمو ؟مكل ةنيز ىلاعت هللا هلعج يذلا

 هللا قزر نم ببطلا لالحلاب عتمتلا مكيلع مرح
 نإ :نيكرشملا ءالؤهل -لوسرلا اهأ- لق ؟ىلاعت

 معاطملا نم تابيطلاو سبالملا نم هللا هلحأ ام

 ايندلا ةايحلا يفاونمآ نيذلل قح براشملاو

 .ةمايقلا موي مه ةصلاخ «مهريغ اهيف مهكراشي
 موقل تايآلا هللا لّصفي ليصفتلا كلذ لثم

 .مهل زيمي ام نوهقفيو «مه نّيبي ام نوملعي
 :نيكرشملا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ- لق (”*)

 اهنم ناك ام لامعألا نم حئابقلا هللا مرح اهنإ

 ءاهلك يصاعملا مّدَحو ءًاِيفخ ناك امو ءًارهاظ

 كلذ نإف «سانلا ىلع ءادتعالا اهمظعأ نمو

 اوبسنت نأ مّرَحو .كلذ لعافل ةجح ال هنإف اناهربو ًاليلد هب لري ل ام هريغ ىلاعت هللا عم اودبعت نأ مّرحو ءقحلل بناجم

 .لكآملاو سبالملا نم لالحلا ضعب ميرحتو ءًادلو هلل نأ ىوعدك ءًابذكو ًءارتفا هعرشي مل ام ىلاعت هللا ىلإ

 ؛مهب ةبوقعلا لولم تقو -مالسلاو ةالصلا مهيلع- هلسر بيذكتو ىلاعت هللاب رفكلا ىلع تعمتجا ةعامج لكلو (""4)

 .هيلع نومدقتي الو «ةظحل هلع نورخأتي ال مهكالهإل هللا هتّقو يذلا تقولا ءاج اذإف

 مكوؤاج ام قدص ىلع نيهاربلا مكل نونيبيو «يباتک تايآ مكيلع نولتي «مکماوقآ نم يلسر مكءاج اذإ مدآ ينب اي (5)

 ىلع نونزحي مه الو «ىلاعت هللا باقع نم ةمايقلا موي مهيلع فوخ الف هلمع حلصأو يطخس ىقتا نم هنإف «مهوعيطأف هب

 .ايندلا ظوظح نم مهتاف ام

 نوجرخي ال ءاهيف نيثكام رانلا باحصأ كئلوأ ءاهعابتا نع اوّلعتساو ؛هللا ديحوت ىلع لئالدلاب اوبّذك نيذلا رافكلاو ("7)

 .ًادبأ اهنم

 شو ريخ نم مهظح مهيلإ لصي كئلوأ :ةلزنملا هتايآب بّذك وأ «بذكلا ىلاعت هللا ىلع قلتخا نم ًالظ دشأ دحأ ال (۳۷)

 متنك نيذلا نيأ :مهلاولاق مهحاورأ نوضبقي هناوعأو توملا كلم مهءاج اذإ ىتح «ظوفحملا حوللا يف مهل بتك ام ايندلا يف

 مهسفنأ ىلع اوفرتعاو ءانع اوبهذ : :اولاق ؟هيف متنأ امم مكوصّلخيل ناثوألاو ءايلوألاو ءاكرشلا نم هللا نود نم مهن ودبعت

 .ىلاعت هللا ةينادحو نيبذكم نيدحاج ايندلا يف اوناك مهتأ ذئنيح

1 



 :-نيرتفملا نيكرشملا ءالؤه- ىلاعت هللا لاق (

 يف مكلاثمأ نم تاعامج ةلمج يف رانلا اولخدا

 «سنإلاو نجلا نم مكلف قم تفل

 تنعل ةع لهأ نم ٌةعامج رانلا تلخد املك

 اذإ ىتح ءاهب ءادنقالاب ْتَّلض يتلا اهتريظن

 ةرفاكلا للملا لهأ نم نولوألا رانلا يف قحالت

 نوعبتملا نورخآلا لاق ءًاعيمج مهنم نورخآلاو
 انولضأ نيذلا مه ءالؤه انبر :مهتداقل ايندلا يف

 لاق ءرانلا نم افعاضم اباذع مهتآف «قحلا نع

 مهنمو مكنم لكل :يأ «فعض لكل :ىلاعت هللا

 نوكردت ال نكلو ءرانلا نم فعاضم باذع

 باذعلا نم مكنم قيرف لكلام عابتألا اههأ

 يختل قوش يلا

 ضجة سرت ت ر افا

 اوڪڪراڌآ حات تمل أ تلڪ امل

 ت ل
 لکل ُتَعْضْرُحَِل رانا 2

 رنک سات زهري

 ا ال تتن تارک کک
لب حلا تي

اس لَم ط
 كم 

 | َنْشاَوَع ھوق ن مو داهم رج رل نمر رجلا زج

لا 00 0 :
 دي

 .مالآلاو

 مهريغو ءاسؤرلا نم نوعوبتملا لاقو ( ١

 ٌّيغلا يف نوواستم متنأو نحن :مهعابتأل

 َلْضَق الف باذعلا بابسأ لْعِف يفو ءلالضلاو
 اوقوذف :ًاعيمج مهل ىلاعت هللا لاق ءانيلع مكل
 نم متبسك ام ببسب ؛منهج باذع يأ باذعلا

 .يصاعملا

 انججحب اوقّدصي مل نيذلا رافكلا نإ (50)

 تاما دنع مهحاورأل الو ةايحلا يف مهامعأل حسم ال ءالعتساو ًاربكت انعرشب اولمعي ملو ءانتينادحو ىلع ةلادلا انتايآو

 كلذ لثمو .ليحتسم اذهو «ةربإلا بَّمَت يف لمجلا لخد اذإ الإ ةنجلا رافكلا ءالؤه لخدي نأ نكمي الو «ءامسلا باوبأ

 مهءايغط ٌدتشاو «مهمارجإ رثك نيذلا يزجن ءازجلا
 باقعلا اذه لثمبو .مهاشغت ةيطغأ مهقوف نمو «مهتحت نم شارف منهج نم مهل «رانلا يف نودلخم رافكلا ءالؤه ()

 .هوصعو هب اورفكف هدودح اوزواجت نيذلا نيملاظلا ىلاعت هللا بقاعي ديدشلا

 أ -قيطت ام الإ لامعألا نم ًاسفن هللا فلكي ال- مهتاقاط دودح يف ةح اصلا لامعألا اولمعو هللاب اونمآ نيذلاو (41)

 .اهنم نوجرخي ال ًادبأ نوثكام اهيف مه «ةنجلا لهأ

 تحت نم ةنجلا يف يربت راهنألا نأ م هميعن لامك نمو ؛نئاغضو دقح ني ةنجلا لهأ رودص يف ام ىلاعت هللا بهذأو ()

 «ميعنلا نم هيف نحن ام انبسكأ يذلا حلاصلا لمعلم انقفو يذلا هلل دمحلا : اهولخد (نيح ةنجلا لهأ لاقو . مهزانمو مهفرغ

 تءاج دقل هيلع تابثلل انقفوو «قيرطلا اذه كولسل هناحبس هللا اناده نأ الول ميقتسملا قيرطلا كولسم ىلإ قف قفونل انك امو

 هللا مكثروأ ةنجلا مكلت نأ :ًاماركإو مهل ةثنهت اودوُتو «هتيصعم لهأ ديعوو هتعاط لهأ دعوب رابخإلا نم قحلاب انبر لسر
 .حلاصلا لمعلاو ناهيإلا نم هومتمدق ابو «هتمحرب اهايإ
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 فارَقّلا ٌةَروْس نما
 ا

 مهلوخد دعب- ا بابجضا ى دانو( اتدعواما دجون رال بح

e EE r aتارتا 5اردو امد ام اندجو دق انإ :مه نيلئاق رانلا ّلهأ -اهيف  SES E 
 لهآ ةباثإ نم اقح هلسر ةنسلآ ىلع انبر اندعو

 ج ےس

 ٌلَهْفاَقَحاَُيَر

 ةنسلأ ىلع مكبر مكدعو ام متدجو لهف «هتعاط نودا ميلا 1ع آمل نایب دوم
 3 ا 2 د متي ا داع

 مهباجأف ؟هتيصعم لهأ باقع نم ًاقح هلسر رو دور ةرخخال اي مهو :
 7 اک 5 کک و 5000 هم سرر ےک

 انبر اندعو ام اندجو دق معن :نيلئاق رانلا لهأ ودوره مي ڊاڪ َنْوِرحَيلاَجِر فارغا لا لب بج
 نأ :رانلا لهأو ةنجلا لهأ نيب نذؤم نّذأف .ًاّمح نوفي كدي 2 وكس لَن فك تحي

 ا اا ا رکی هللا دودح اوزواجت نيذلا نيملاظلا ىلع هللا ةنعل رو تم
 .هلسرو هللاب اورقكو

 نوعنميو «ميقتسملا هللا قيرط نع نوض ِرْعُي 3 © ورم 3 TT س

 ليبسلا نوكت نأ نوبلطيو ؛هكولس نم سانلا ا أوم ملال ثق وا وها

 امو- ةرخآلاب مهو ءدحأ اهنيبتي ال ىتح ةجوعم ُ

 .نودحاج -اهيف

 رانلا باحصأو ةنجلا باحصأ نيبو (47)
 زجاحلا اذه ىلعو «فارعألا هل لاقي ميظع زجاح

 «مهتامالعب رانلا لهأو ةنحجلا لهأ نوفرعي لاجر

 لهآ هوجو داوسو «ةنجلا لهأ هوجو ضايبك
 مهتانسح توتسا موق لاجرلا ءالؤهو ءرانلا

 لاجر ىدانو .ىلاعت هللا ةمحر نوجري مہتائیسو

 .اهوخد نوجري مهو دعب ةنجلا اولخدي مل فارعألا لهأو «مكيلع مالس :مه نيلئاق ةيحتلاب ةنجلا لهأ فارعألا

 .مهرفكو مهكرشب نيملاظلا موقلا عم انرّيصُت ال انبر :اولاق رانلا لهأ ةهج فارعألا لاجر راصبأ ْتَلّوُح اذإو (40)
 مكعفن ام :مهل اولاق «مهزيمت ةصاخ تامالعب مهنوفرعي «رانلا يف نيذلا رافكلا ةداق نم ًالاجر فارعألا لهأ ىدانو (48)

 .قحلا لوبقو هللاب ناميإلا نع مكؤالعتسا مكعفن امو ءايندلا يف لاجرلاو لاومألا نم نوعمجت متنك ام
 مهلخدي نلو «ةمحرب ةمايقلا موي مهلمشي ال هللا نأ ايندلا يف متمسقأ نيذلا ةنجلا لهأ نم ءارقفلاو ءافعضلا ءالؤهأ (49)

 مكتاف ام ىلع نونزحت متنأ الو «هللا باذع نم مكيلع فوخ ال مكل َرْفَع دقف فارعألا باحصأ اي ةنجلا اولخدا ؟ةنجلا

 .ايندلا ظوظح نم

 نأب مهوباجأف «ماعطلا نم هللا مهقزر ام وأ «ءاملا نم مهيلع اوضيفُي نأ مهنم نيبلاط نجلا لهأب رانلا لهأ ثاختساو (0)

 .هلسر اوبّذكو «هديحوت اودحج نيذلا ىلع ماعطلاو بارشلا مَّرَح دق ىلاعت هلل

 مهتعدخو « ًالطابو اوه هعابتاب هللا مهرمأ يذلا نيدلا اولعج نيذلا مه ةرخآلا ميعن نم ىلاعت هللا مهمّرَح نيذلا (01)

 اوكرت امك «عجوملا باذعلا يف مهكرتيو ىلاعت هللا مهاسني ةمايقلا مويف «ةرخآلل لمعلا نع اهفراخزب اولغشو ايندلا ةايحلا
 .قح اهنأب مهملع عم نوركتي هنيهاربو هللا ةلدأب مهنوكلو ءاذه مهموي ءاقلل لمعلا

 1هك



 كيلع هانلزنأ نآرقب رافكلا انتج دقلو (60)

 «ميظع ملع ىلع ًالمتشم هاَّنَّيب -لوسرلا اهيأ-

 نونمؤي موقل ةمحرو دشرلا ىلإ ةلالضلا نم ايداه

 نود رْكّذلاب مهصخو .هعرشب نولمعيو هللاب
 .هب نوعفتنملا مه مهنأل ؛مهريغ

 يفهباودِعَوام الإ رافكلا رظتني له (0)

 موي ؟مهرمأ هيلإ لوؤي يذلا باقعلا نم نآرقلا

 باوثلاو باسحلا نم رمألا هيلإ لوؤي ام يتأي
 اوكرت نيذلا رافكلا لوقي ةمايقلا موي باقعلاو

 انل نبت دق :ايندلا ةايحلا يف هب اورفكو «نآرقلا

 اوحصنو «قحلاب اوؤاج دق اتبر لسر نأ نآلا
 انل اوعفشيف ءاعفشو ءاقدصأ نم انل لهف ءانل

 لمعتف ىرخأ ةرم ايندلا ىلإ داعن وأ ءانبر دنع
 مهسفنأ اورسخ دق ؟انع هللا يضري ب اهيف

 ام مهنع بهذو ءاهيف مهدولخو رانلا مهوخدب
 ام ايندلا يف هنورتفيو «هللا نود نم هنودبعي اوناك

 .ناطيشلا هب مهدي
 يذلا هللا وه -سانلا اهيأ- مكبر نإ (04)

 اهلا ٌةروش اوب ۾ 5

 رنا تت تر لت ظ ا ع کک
 و

 م رع

 اداڪاره ءا صورت ةه اوراس

 لاو تولا یحی را کر ©

 داما ایی شرما
 م ص

 سا سو ہے IS ا
 وجل اونجا

 ا ڈے 201 < رق

 ابرها كرا رَماْلاَوُقأَحَل 1 |

 امطار کک

 ليزي ى راو مو ھ درن خل

 E کک

 لڪ نمو باترْخ هام باا یت رال

 وردد تر ڪس َّنوَمْل ا

 :يأ- شرعلا ىلع -هناحبس- ىوتسا مث «مايأ
 لخدّيو «هرون بهذي ىتح هايإ هسبليف «راهنلا ىلع ليللا هناحبس لخدي «هتمظعو هلالجب قيلي ًءاوتسا -عفتراو الع-

 رمقلاو سمشلا قلخ يذلا -هناحبس- وهو أئاد ًاعيرس رخآلا بلطي امهنم دحاو لكو «همالظ بهذيف ليللا ىلع راهنلا
 رمألا هلو هلك قلخلا ىلاعتو هناحبس هل الأ .ةميظعلا هللا تايآ نم ّنهو «ءاشي امك -هناحبس- نهرخسي هل تاللذم موجنلاو

 .نيعمجأ قلخلا بر «صقن لك نع هَّرنتو مظاعتو هللا ىلاعت هلک

 بحي ال ىلاعت هللا نإ .ءايرلا نع ِدْعُيو عوشخب ءاعدلا نكيلو ءّرسو ةيفخ هل نيللذتم مكبر -نونمؤملا اهيأ- اوعدا (05)

 .كلذ وحنو «ناثوألاو تاومألا نم هللا ريغ ءاعدك «هللاب كرشلا زواجتلا مظعأو «هعرش دودح نيزواجتملا

 اهتارْمٌعو -مالسلا مهيلع- لسرلا ةثعبب اهايإ هللا حالصإ دعب ,داسفلا عاونأ نم عون ّيأب ضرألا يف اودسُفُت الو (0)

 .نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نإ .هباوثل ءاجرو هباقع نم ًافوخ ؛ءاعدلا هل نيصلخم -هناحبس- هوعداو «هللا ةعاطب

 ىتح هللا ةمحرب قلخلا رشبتسيف «هللا نذإب هريثت يذلا ثيغلاب تارشبم ةنيللا ةبيطلا حايرلا لسري يذلا وه ىلاعت هللاو (07)

 هب هللا لزنأف «هعرزو هراجشأ تسيّيو هضرأ تبدجأ دق ءدلب ءايحإل اهب هللا هقاس رطملاب لمحملا باحسلا حيرلا تلمح اذإ

 جرخن رطملاب تيملا دلبلا اذه يبحن امك .تارمثلا عاونأب ةلمح هراجشأ تداعف «عورزلاو راجشألاو لكلا هب جرخأف ءرطملا

 .ثعبلا ىلع هتردقو هللا ديحوت ىلع اولدتستف ءاوظعتتل ؛مهئانف دعب ًءايحأ مهروبق نم ىتوملا
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 ينال ةو مالال

 جرحت رطلا اهبلع لزتاذإ ةيقنلا ضرألاو (08) 51 هد
 كلذكو ءأرسيم ًابيط -هتئيشمو هللا نذإب- ًاتابن

 ءاهب عفتنا هللا تايآ هيلع تلزن اذإ نمؤملا

 ةخبّسلا ضرألا امأ ,ةحاص ةايح هيف ترمثأو

 ال ائيدر ًارسع الإ تابنلا جرت ال اهنإف ةعيدرلا
 رفاكلا كلذكو ءابيط اتابن جرخت الو هيف عفن
 عيدبلا عيونتلا كلذ لشم .هللا تايآب عفتني ال

 قحلا تابثإل نيهاربلاو ججحلا عّوَتُت نايبلا يف
 .هنوعيطيو هللا معن نوركشي سانأل

 ىلإ مهّوعديل ؛هموق ىلإ احون انثعب دقل ()
 :لاقف هل ةدابعلا صالخإو هناحبس هللا ديحوت

ITل 4  lS 

 ءالعو لج هريغ ةدابعلا قحتتسي هلإ نم مكل سیل 53 ا را
 ىلع متيقبو اولعفت ملنإف «ةدابعلا هلاوصلخأف

 0 2 0 8ع
 مكيلع لحي نأ فاخأ يننإف ,مكناثوأ ةدابع

 .ةمايقلا موي وهو «مكؤالب هيف مظعي موي باذع |
 لا هس ا وكر َّ

 قيرط نع نيب لالض يفكنأ -حوناي- ( نيس نحلة كاس د
 .باوصلا 598 5 1

 نم ةلأسم يف ًاآَلاض تسل موق اي :حون لاق (51)

 .قلخلا عيمج برو مكبرو يبر نيملاعلا بر نم لوسر ينكلو «هوجولا نم هجوب لكاسملا

 ال ام هتعيرش نم ملعأو «هباوثب ًارشبمو هللا باذع نم مكل ًارذحم مكل حصنأو «يبر نم هب تلسرأ ام مكفغّلبأ (15)

 .نوملعت
 هبسن نوفرعت ءمكنم لجر ناسل ىلع «مکل ريخلا هيف اب مكر كذي ام مكيلإ ىلاعت هللا لزنأ نأ مكبجع راثأ لهو (5)

 ؟هباوث ليزجو هتمحرب اورفظت نأ ءاجرو «هب ناهيإلاب هطخس اوقتتلو «هباقعو ىلاعت هللا سأب مكفّوخيل ؛هقدصو

 َيْمَع اوناك مهنإ .ةحضاولا انججحب اوبذك نيذلا رافكلا انقرغأو «ةنيفسلا يف هعم نمآ نّمو هانيجنأف ًاحون اوبذكف (14)

 .قحلا ةيؤر نع بولقلا

 نم مكل سيل «هدحو هللا اودبعا :مهل لاقف ءهللا نود نم ناثوألا اودبع نيح ًادوه مهاخأ داع ةليبق ىلإ انلسرأ دقلو (50)

 ؟مكيلع هطخسو هللا باذع نوقتت الفأ «ةدابعلا هل اوصلخأف ءالعو لج هريغ ةدابعلا قحتسي هلإ

 صقان هدحو هللا ةدابعو انتهآ ةدابع كرت ىلإ انايإ كتوعدب كنأ ملعنل انإ :دوه موق نم اورفك نيذلا ءاربكلا لاق (17)

 وقت يف هللا ىلع نيبذاكلا نم كنأ دقتعنل انإو «لقعلا

 .نيعمجأ قلخلا بر نم مكيلإ لوسر ينكلو «يلقع يف صقن يب سيل موق اي :دوه لاق (57)

 ودم

 هم ١
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 نيمأ ن2 وقر تكسر لَم انأو .مكيلإ يبر هب يتلسرأ ام مكغلبأ (18)

 ےک OG او هللا ديح وت نم هيلإ مكت 1 8 م
 E 7 دو e مكل

 گداز جو هود امك لعد ورح .ىلاعت هللا يحو ىلع نيمأ «حصان -هتعيرشب
 نوح لفت مَع هللاا 4 ] : e ê مك Ae a م ÎÎ مكيلإ ىلاعت هللا لزنأ نأ مكبجع راثأ لهو )٩(

 ر ساب يل ۽ رعت ٠ ا کک ا مك ر دور کن 1 ےہ ود لجر ناسل ىلع ؛مكل ريخلا هيف اب مكركذي ام

 مكلعج ذإ ركذاو ؟هباقعو دا ~r هللا ةمعن او ذاو ؟هباقع هللا
 كلهأ ام دعب نم مكلبق نم ضرألا يف نوفلخت
 ورش ار ا اویا ةةناختضو وق ماج نذازو وت موف
 رڪ وم نإ ا الر / نأ ءاجر ؛مكيلع ةريثكلا هللا َمَحِن اوركذاف

 اتم ب 0 هڪ E .ةرخآلاو ايندلا يف ميظعلا زوفلا اوزوفت

 ينمو ڪارا یاب اک ١ انتوعدأ :مالسلا هيلعدوه داع تلاق )۷١(
 ترم کا 0 يتلا مانصألا ةدابع رجَهو هدحو هللا ةدابعل
 ر نهيب م حنو ٠ يذلا باذعلاب انتأف ؟انئابآ نع اهتدابع انثرو
 وز اکا ا ذم ا .لوقت ايف قدصلا لهأ نم تنك نإ هب انفوخت
 ادع رڪ دخ ا ورس اه وسم ا باذع مکب لح دق :هموقلدوه لاق( ومد ءءء 1 50 باذ اح دق :هموق اق(
 يف يننولداجتأ ءالعو لج مكبر نم بضغو

 ؟مكؤابآو متنأ ةخآ اهومتيمس يتلا مانصألا هذه

 لوزن اورظتناف «هناحبس قلاخلا وه هدحو دوبعملا امنإو عفت الو رضت ال ةقولخ اهنأل ؛ناهرب الو ةجح نم اهب هللا لّرن ام

 .ديعولاو ديدهتلا يف ةياغ اذهو «هلوزن مكعم رظتنم ينإف مكيلع باذعلا

 كلهأو «ىلاعت هنم ةميظع ةمحرب هعم اونمآ نيذلاو ًادوه هللا ىجنأف «مهيلع ةديدشلا حيرلا لاسرإب هللا باذع عقوف (۷)

 .حلاصلا لمعلا كرتو هللا تايآب بيذكتلا نيب مهعمجل نينمؤم اوناك امو «مهرخآ نع مهرّمدو ًاعيمج هموق نم رافكلا

 هللا اودبعا موق اي :مه حلاص لاقف «ىلاعت هللا نود نم ناثوألا اودبع مل ًاحاص مهاخأ دومث ةليبق ىلإ انلسرأ دقلو (۷۳)

 مكوعدأ ام قدص ىلع ناهربلاب مكتنج دق «ةدابعلا هل اوصلخأف ءالعو لج هريغ ةدابعلا قحتسي هلإ نم مكل سيل ؛هدحو

 الو ؛يعارملا نم هللا ضرأ يف لكأت اهوكرتاف «متلأس اك ةميظع ةقان ةرخصلا نم مكل جرخأف «مكمامأ هللا توعد ذإ «هيلإ

 .عجوم باذع كلذ ببسب مكبيصيف ؛ىذأ يأب اه اوضرعتت
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 مكلعج ذإ «مكيلع هللا ةمعن اوركذاو (74) 2 ووا وق 10011

 ةلسق دعب 3 01 فق ٠م - لإ ون 193 a لورم

 | ی نالوا ةر نولالوفش م تو تلد
 ءاهنولزنت ةبيطلا ضرألا يف مكل نكمو «داع 1 ظ 5 ا ESAT 2 ااو

LEEنوتحنتو «ةميظعلا تويبلا اهوهس يف نونبتف :  

 هللا مَعْناورکذاف «یرخآ ًاتويب اهلابج نم 00 ' .
 .داسفإلاب ضرألا يف اوّعْسَتالو مكيلع (  2 اا

 - اوّلعتسا نيذلا نم ءاربكلاو ةداسلا لاق : )۷١(

 «مهوفعضتسا نيذلا نيتمؤملل -حلاص موق نم

 دق ًاحلاص نأ ةقيقح نوملعتأ : مهب اوناهتساو

 نوقدصم انإ :اونمآ نيذلا لاق ؟انيلإ هللا هلسرأ

 .هعرشل نوعبّتم «هب هللا هلسرأ اهب ١

 هب متقدص يذلاب اّن :اولعتسا نيذلا لاق (77) ركل دقلم وقي اقوم 0 یل

 .نودحاج حلاص ةوبن نم هومتعبتاو لأ يح وتحل كلو ڪا أ تحصن فر ةلاسر
 ديعوب مهنم افافختسا ةقانلا اورحنف (۷) ع ےہ ا اَ 68 e E 5 0 ت اا 5 مت ار. ا

 اولاقو ءمهبر رمأ لاثتما نع اوربكتساو «حلاص 3 لجأ 5 اتار

 اي :باذعلا داعبتساو ءازهتسالا ليبس ىلع #6

 ف كا اک

 4 و د
 09 تورم

 تنك نإ «باذعلا نم هب اندعوتت اب انتا حلاص روزا

 .هللا لسر نم

 ىلع ضرألاب نيقصال «نيكلاه مهدلب يف اوحبصأف «مهولق تعلخ يتلا ةديدشلا ٌةلزلزلا اورفك نيذلا تّدحخأف (۷۸)

 .دحأ مهنم تلعب ل «مههوجوو مهب
 ينرمأ ام مكتخلبأ دقل موق اي :مه لاقو -كالهلا مهب لحو ةقانلا اورقع نيح- هموق نع مالسلا هيلع حلاص ضرعأف (۷۹)

 متددرف «نيحصانلا نوبحت ال مكنكلو «حصنلاو بيهرتلاو بيغرتلا يف يعسو مكل تل َدَبو هيو هرمأ نم هغالبإب بر

 .ميجر ناطيش لك متعطأو «مهوق

 اهلعف ام ؟حبقلا ةياهن تغلب يتلا ةركنملا ةلعفلا نولعفتأ :هموقل لاق نيح مالسلا هيلع اطول -لوسرلا اهيأ- ركذاو )۸٠(

 .نيقولخملا نم مكلبق دحأ نم

 ءمكئاسن نم مكل هللا هَّلحأ يذلا نيكرات ءاهحبقب نيلابم ريغ «كلذل مكنم ةوهش «مهرابدأ يف روكذلا نوتأتل مكنإ (81)

 مو «طول موق اهعدتبا يتلا شحاوفلا نم ثانإلا نود روكذلا نايتإ نإ .فارسإلا يف هللا دودحل نوزواجتم موق متن لب

 .قلخلا نم دحأ اهب مهقبسي
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 ركنأ نيح طول موق باوج ناك امو (۸1)

 :ضعبل مهضعب لاق نأ الإ عينشلا مهلعف مهيلع

 هعبت نمو هنإ ؛مكدالب نم هلهأو ًاطول اوجرخأ
 .لاجرلا رابدأ نايتإ نع نوهزنتي سانأ
 ثيح باذعلا نم هلهأو ًاطول هللا ىجنأف (8)

 تناك اهنإف «هتأرما الإ ءدلبلا كلذ ةرداغمب هرمأ

 .هللا باذع يف نيقابلا نيكلاهلا نم

 نأب طول موق نم رافكلا هللا بَّدعو (۸)
 يهدالب بلقو «ةراجحلا نم ًارطم مهيلع لزنأ

 -لوسرلا اهيأ- رظناف ءاهلفاس اهيلاع لعجف

 يصاعم ىلع اوؤرتجا نيذلا ةبقاع تراص فيك

 .هلسر اوبذكو هللا

 مهاخأ «نيدم» ةليبق ىلإ انلسرأ دقلو (4)

 كدر رعت عا

 هلإ نم مكل سيل ؛هل كيرشال هدحو

 ا

 مكوعدأ ام قدِص ىلع مكبر نم ناهرب مكءاج

 ليكلا ءافيإب مهقوقح سانلل اودأف «هيلإ

 نارا ةر

 ارا ةتكو د ا 2
Sraرن اير وک  

 ت ٤تَيڪ أور رڪ کف اليل

 ۹ میان سدت تمشي
525 

 ىد
 2 و دو

 ايضا أ ةَمِياطَو قيُتلِسَرَأ

 ادن نيكل تر جوه 070 ا هاڪ

 ءايبنألا عئارشب اهحالصإ دعب -ملظلاو رفكلاب- ضرألا يف اودسفت الو «مهوملظتف مهقوقح مهوصقنت الو «نازيملاو

 نيلماع ؛هيلإ مكتوعد |هيف َّي ّيقدصم متنك نإ ,مكارخأو مكايند يف مكل ريخ هيلإ مكتوعد يذلا كلذ . مالسلا مهيلع نيقباسلا

 .هللا عرشب

 قّدص نم ميوقلا هللا ليبس نع نوٌدصتو «مهاومأ مكوطعي مل نإ «لتقلاب سانلا نودعوتت قيرط لكب اودعقت الو (47)

 .اهعابتا نع سانلا نورّفنتو «مكئاوهأل ًاعابتا اهنوليمتو «ةجوعم نوكت نأ هللا ليبس نوغبتو اح اص لمعو «لجو زع هب

 نيدسفملا ةبقاع ناك فيك اورظناو «نيزيزع ءايوقأ متحبصأف «مكرّتكف ًاليلق مكددع ناك ذإ مكيلع ىلاعت هللا ةمعن اوركذاو

 ؟رامدلاو كالملا نم مهب لح امو «ضرألا يف

 هللا ءاضق نوبذكملا اهيأ اورظتناف «كلذب اوقّدصي مل ةعامجو «هب هللا ينل سرأ يذلاب اوقَّدص مكنم ةعامج ناك نإو (۸۷)

 .هدابع نيب نيمكاحلا ريخ وه -العو لج هللاو .هب مكترذنأ يذلا هباذع مكيلع لحي نيح مكتيبو اننيب لصافلا
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 بيعش موق نم ءاربكلاو ةداسلا لاق (۸۸)

 هلوسر عابتاو هللاب ناميإلا نع اوربكت نيذلا

 نمو بيعش اي كنجرخنل :مالسلا هيلع بيعش
 ىلإ مترص اذإ الإ ءانرايد نم نينمؤملا نم كعم

 :- موق نم ًابجعتمو ًاركنم- بیعش لاق ءاننید
 انك ولو «ةلطابلا مكتلمو مكنيد ىلع مكعباتنأ 1 5

 ؟اهنالطبب انمْلِل اه نيهراك ةر تاب ار ني
 انقلتخا دق :ًاكردتسم هموقل بيعش لاقو (44) 58 دولا ابشر نی ویر نیکی

 انذقنأ نأ دعب مكنيد ىلإ انْذُع نإ بذكلا هللا لع 8 NOTE لاره ادي :

 انبر نيد ريغ ىلإ لوحتن نأ انل سيلو «هنم هلا 9 ااا شاد ڪس یک اھا ری ل لك س ایک اذ
e 

 ءيش لك انبر عسو دقو ءانبر هللا ءاشي نأ الإ 5 ڪلب دقو وفل ا و رود © تريشكرُم

 هدحو هللا ىلع هدابعلل حلصي ام ملعبف يلع mm ل
 نيبو اننيب مكحا انبر «ةرصنو ةياده انداتعا لا ايات“ ودر ةي قات اَنَلَسّرأاَبَو در

 .نيمكاحلا ريخ تنأو «قحلاب انموق ا دَر E ا او اا

 نوضفارلا نوب ربكلاو ةد لاقو( E E 2 ا سا نوضفارلا نوبذكملا ءاربكلاو ةداسلا لاقو (50) م 0 هم ها <

Eنیب : وتعلا يف وتلا ةوع ٤ د رخو رھ هت و عدول ٤ نيرذحم «درمتلاو ٌوتعلا ىف ًاناعمإ ديح وتلا ةوعدل 2 1 0  

 اذإ مكنإ ابيعش متعبتا نئل :بيعش عابتا نم 5 لا

 .نوكلاه
 اي

 .نيتّيم ىعرص مهراد يف اوحبصأف «ةديدشلا ةلزلزلا بيعش * موق ثّدخأف (41)

 نارسخلا مهباصأو ءرثأ مهل قبي ملف ءاولصؤتسا ثيح ءاهيف اوعتمتي ملو «مهرايد يف اوميقي مل مهنأك ًابيعش اوبَّذك نيذلا (4؟)

 .ةرخآلاو ايندلا يف كالهلاو

 لوخدلاب مكل تحصنو «يبر تالاسر مكتغلبأ دقل موق اي :لاقو مهب باذعلا لولحب نقيأ منيح مهنع بيعش ضرعأف (9)

 ؟هلسر اوبذكو هللا ةينادحو اودحج موق ىلع نزحأ فيكف ءاوعيطت ملو اوعمست ملف «هيلع متنأ مع عالقإلاو هللا نيد يف

 ءاسأبلاب مهانيلتبا الإ «هموق هبّدكف «كرشلا نم هيف مه الع مهاهنيو «هللا ةدابع ىلإ مهوعدي يبن نم ةيرق يف انلسرأ امو (45)
 هللا ىلإ اوبينيو ءاونيكتسي نأ ءاجر ؛ةجاحلاو رقفلاب مهلاومأ يو ءماقسألاو ضارمألاب مهنادبأ يف مهانبصأف ءارضلاو

 .قحلا ىلإ اوعجريو

 مه ًالاهمإ ؛مهلاومأ يف ءاخرو ةَعّسو «مهنادبأ يف ةيفاع يف اوحبصأف «ةئيسلا ةلاحلا ناكم ىلوألا ةبيطلا ةلاحلا انلّدب مث (40)

 ريخ موي ؛هلهأ يف رهدلا ةداع هذه :اولاقو «هيف مه اع اوهتني ملو اوربتعي ملو ءكلذ لك مهعم دي ملف .نوركشي مهلعلو

 .لاب ىلع كالملا مهل رطخي ال «نونمآ مهو ةأجف باذعلاب مهانذخأف لبق نم انئابآل ىرج اموهو ءرش مويو
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 فارما ٌةَروْس عصا

 ناكسبرت ہک آوای لکا و ) . مهلسر ارقص یرقلا لما نأ ولو 9
 «هنع هللا اما | نا

 گايتس دك كلو يلوم دو روح ا
 8 «اوبّذك مهنكلو هجو لک نم ربخلا باوبأ مه هللا

 نتف را © نوم مهرفك ببسي كلهملا باذعلاب هللا مهبقاعف

 اي نرل لها اوا دوار .مهيصاعمو
 نمأمو ةاجنم يف مهنأ ىرقلا لهأ نظيأ (۷)

 ؟نومئان مهو ًاليل مهيتأي نأ هللا باذع نم

 -_ هللا باذع مهيتأي نأ ىرقلا لهأ نمأ وأ(

 ا دبن سرالآ تورز ي رومأب نولغاشتم نولفاغ مهو «یحضلا تقو
 توما مو ا لوبو ديرما | نال ؛ركألاب نيتقولا نيذه هلا صحو ؟مهايند
 BEES ^ ءيجمف ءاهيف نوكي ام لّمْعَأ نوكي ناسنإلا
 3 تم وو وو 20 .دشأو عظفأ (هيف باذعلا
 . لاتمام تکا لشئ a يرحل نما الأ 010
 م بول لڪ هل بطب كلا ا يف مهيلع معنأ اب مهلآجاردتسا ؛مه هلاهمإو
 8 .نوكلاهلا موقلا ترق ڪا ادو نار ټڪ نق ميرڪ ال ر( الإ هلا ركم نمأي الف ؟مهركل ةبوقع مهايند

 ) 2٠ا م 5 دعب نم ضرألا اونكس نيذلل نيبتي([َوأ <

 تينا ة٤ 06 ی یک ا هيأ اظ © اوراسف ؛مهيصاعم ببسب نيقباسلا اهلهأ كالهإ |

 نيم تروم ڭىز ي ىوش لَكَ ©)) اک مهبونذ ببسب مهانبصأ ءاشن ول نأ ,مهتريس ©

 ؟اريكذت الو ةظعوم نوعمسي الو .قحلا

 )1 ٠١ -لوسرلا اهيأ- كيلع ٌصقن بيعشو طولو حلاصو دوهو حون موق ىرق يهو ءاهّركؤ مّدَقَت يتلا ىرقلا كلت
 تءاج دقلو . نيلاظلل راجدزاو نيربتعملل ةربع هب لصحي ام «مهيلإ تلسرأ يتلا هللا لسر رْمَأ ني ناك امو ءاهرابخأ نم
 «قحلاب مهييذكتو مهتايغط ببسب ؛لسرلا هب مهتءاج اب اونمؤيل اوناك اف «مهقدص ىلع تانيبلا ججحلاب انأ سر ىرقلا لهأ

 .ملسو هيلع هللا لص دمحمب نيرفاكلا بولق ىلع هللا متخي نيروكذملا نيرفاكلا ءالؤه بولق ىلع هللا مت لثمو

 )؟ )9١.هرمأ لاثتماو هللا ةعاط نع ةقسف الإ مهرثكأ اندجو امو ءدهعلاب ءافو الو ةنامأ نم ةيضاملا ممألا رثكأل انّدَجَو امو

 )٠( اهب اورفكو اودحجف «هموقو نوعرف ىلإ ةنيبلا انتازجعمب نارمع نب ىسوم مهركذ مدقتملا لسرلا دعب نم انثعب مث
 كلتو ؟هموقو ىسوم نم ىأر مب مهرخآ نع مهانقرغأو مهب انلعف فيك ًارصبتم -لوسرلا اهيأ- رظناف ءأدانعو مهنم املظ
 .نيدسمملا ةياهن

 )5  203١.مهلآمو مهلاوحأ رّبدمو «نيعمجأ قلخلا قلاخ هللا نم ٌلوسر نإ :ًاغّلبم ارواح نوعرفل ىسوم لاقو
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 فايقتلا روح مسالا

2t & )قحلا الإ هللا ىلع لوقأ ال نأب ريدج )٠٠١» 

 ةجحو ناهربب مكتئج دق «همزتلأ نأ يب ّيرحو

 ؛مكل هركذأ ام قد ىلع مكبر نم ةرهاب

 نم ليئارسإ ينب يعم -نوعرف اي- قلطأف ي
 .هللا ةدابعل مهليبس ّلخو كرْهَقو كرا . يي مدن م

)٠١7( 1 mmةيآب ٌتئج تنك نإ :ىسومل نوعرف لاق  
 ؛يدنع اهرضحأو ءاهب ينتاف كمعز بسح 7 را

 ًاقداص تنك نإ ءكقدص تبثيو كاوعد حصل :١ ورمات رڪ

 .نيملاعلا بر لوسر كنأ تيعّدا ايف واھ رشح ندم

 ةّيح تلوحتف ؛هاصع ىسوم ىقلأف (۱۰۷) 5 ل روع
 .نايعلل ةرهاظ ةميظع

 ةحوتفملا هصيمق ةحتف نمي هدي بذجو )۱٠۸(

 ءاضيب يه اذإف هطبإ تحت نم وأ رْدَّصلا ىلإ 78

 اهر اذإف «نوعرفل ةيآ صرب ريغ نم نبللاك ا ادرس 0 ©
 .هندب رئاسك لوألا اهنول ىلإ تداع 1 شرر خروار أَو ني

 ىسوم نإ :نوعرف موق نم فارشألا لاق (۱۰۹) ا م م
 ىتح «مهايإ هعادخب سانلا نيعأب ذخأي رحاسل 0 رم واو ×

eام فالخب ءيشلاو ءةَبح اصعلا نأ مهيلإ َلّبخي ق نيا و اريثت © توات تیادا تس  

 .هب رهام رحسلاب ملعلا عساو وهو «هيلع وه 5 رجم رحل ااو و هريس وكل كلام |

 لاق ؛مكضرأ نم ًاعيمج مكجرخي نأ ديري (۱۱۰)

 ؟ىسوم رمأ ينال ا اهمأ يلع نوريشت اذاهبف :نوعرف

 «رصم١ نئادم يف ثعباو «نوراه هاخأو ىسوم رخ :مهئاربکو نوعرف موق ةداس نم ىسوم ةرظانم رضح نم لاق (۱۱۱)

 .طّرشلا اهميلاقأو

 .رحسلاب ملعلا عساو رحاس لك كل اوعمجيل )١17(
 ؟ىسوم انْيَلَغ نإ ًالامو ةزئاجل انل ّنثأ :اولاق نوعرف ةرحسلا ءاجو )١1١17(

 .هومَسبْلَع نإ ينم برقلاو رجألا مكل معن : نوعرف لاق (۱)

 .ًالوأ نحن يقل وأ ًالوأ كاصع يقلث نأ رتخا ىسوم اي :ةالابملا مدعو ربكتلا ليبس ىلع ىسومل نوعرف ةرحس لاق )1١5(
 هولعف ام نأ راصبألا ىلإ لّيُشَف «سانلا نيعأ اورحس ّيصعلاو لابا اوّقلأ ملف «متنأ اوقلأ :ةرحسلل ىسوم لاق )1١3(

 .ريثك يوق رحسب اوؤاجو ءًاديدش ًاباهرإ سانلا اوبهرأو «لايخو ٍةعنص درج الإ نكي ملو «ةقيقح
 «لطابلاو قحلا نيب هيف هللا قرف يذلا ميظعلا فقوملا كلذ يف مالسلا هيلع ىسوم هلوسرو هدبع ىلإ هللا ىحوأو )١١(

 .لطاب وهو قح هنأ سانلا نومهويو «هنوقلي ام علبت يه اذإف اهاقلأف «هاصع يهو هنيمي يف ام يقلُي نأب هرمأي

 بذكلا لطبو «قحلا ىلإ وعدي هللا لوسر هنأو «مالسلا هيلع ىسوم رمأ يف هرضحو هدهش نمل نابتساو قحلا رهظف (1)

 .هنولمعي اوناك يذلا

 .نيبولغم نيروهقم ءالذأ هموقو نوعرف فرصناو «مهعاهتجا ناكم يف ةرحسلا عينج َبِلُعَق )1١15(
 .هللا ةردق ميظع نم اونياع اَمِل نيملاعلا بر هلل مههوجو ىلع ًادّجس ةرحسلا رو )1١(
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 ياشتا ْعِساَتلاءْرَل

 لآ ترام اا .نيملاعلا برب انمآ :اولاق )۱۲۱

 3 ت 5 ذلا وهو «نوراه بروهو (۱۲۲)
 تلاد يس اَءَنَأ ف دب مُشنَماَء نوڪرن ا

 ا 0 نذ لبق هدي مكنم 5 نم نود هدحو ةدابعلا هل فرصت نأ بجي

 يِدَمْلا هومن م 2 .هاوس

 ٩ نأ لبق هللاب متنمآ :ةرحسلل نوعرف لاق )١1(

 ترانا ا6ھ ی 6 مكقيدصتو هللاب مکنامیإ نإ ؟هب نامیإلاب مكل نذآ

 A عر بكرم 31 3 : زا ا رج فا متنأ اهومتلتحا ةليحل هتوبنب مكرارقإو ىسومل
 ومر أ توتو نياكمْلا 1556 تيما ج اهيأ- نوملعت فوسف ءاهتاريخب نيرثأتسملا 5 عاب 2 2-7 as ر 7 اونوكتو ءاهنم اهنم مكتنيدم لهأ اوجرختل ؛یسومو
 ليس لا6 كتهلا و ردي ضر ناو يق هتک ل 2 .لاكتلاو باذعلا نم مكب لحي ام -ةرحسلا
 @ تورم وانس یوه اا aE مكيديأ نعطقأل 9
 07 هد ا ردع ا ينميلا ديلا هب :فالخ نم -ةرحسلا

 قالت ويس : هلايو یتش اووى لاق 1 رلا کک 1 ا
 قررا ا ر نما ھشروی ول 2|  ؛لخنلا عوذج لعًاعيمج مكنقلع ال مث ءىنميلا م ا ا ا 1 لجرلاو ی يلا ديلا وأ ىرسيلا لجرلاو
 َلاَقاَتْدِلَم رعب روایات نأ لّ ناتو اولاق 6 .سانلل ًاباهرإو مكب ًاليكنت

4 

 ضف ورک رڪوع كين تو انآ انققحت دق :نوعرفل ةرحسلا لاق (11)

 2 ا ا «كباذع نم دشأ هباذع نأو «نوعجار هللا ىلإ
 كول ل مَعَ باذع نم وجدنل ؛كباذع ىلع مويلا دري صنلف
 قون .ةمايقلا موي هللا
 -نوعرف اي- ركنتو انم بيعت ٌتسلو (()

 ءاج يتلا هتلدأو انبر ججحب انقيدصتو انناميإ الإ

 ًايظع ًاربص انيلع ْضِفَأ انبر «ضرألاو تاومسلا كلم هل يذلا هللا ىوس رخآ دحأ الو تنأ اهلثم ىلع ردقت الو ىسوم اهب
 .كلوسر نيعبتم كرمأل نيداقنم انفوتو «هيلع ًاتابثو

 ضر يف سانلا اودسفيل ليئارسإ ينب نم هموقو ىسوم ٌعَدَتَأ :نوعرفل نوعرف موق نم ءاربكلاو ةداسلا لاقو ۷
 ليئارسإ ينب ءانبأ لّتَقْتس :نوعرف لاق ؟كتمآ ةدابعو كتدابع كرتو .هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب مهنيد رييغتب رصم)»
 .ناطلسلاو ِكْلُملا رهقب مهيلع نولاع اّنِإو .ةمدخلل ءايحأ مهءاسن يقبتسنو

 نم نوعرف نم مكلان ام ىلع اوربصاو «هموقو نوعرف ىلع هللاب اونيعتسا :-ليئارسإ ينب نم- هموقل ىسوم لاق )١1(

 هرماوأ لعفف هللا ىقتا نمل ةدومحملا ةبقاعلاو «هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل اهلك ضرألا نإ .مكئانبأو مكسفنأ يف هراكملا

 .هيهاون بنتجاو

 نوعرف دي ىلع انئاسن ءايحتساو انئانبأ حبذب انيذوأو انيلّثبا :ىسوم مهيبنل -ليئارسإ ينب نم- ىسوم موق لاق (175)
 يف مكفلختسيو «هموقو نوعرف مكودع كلهي نأ مكبر لعل :مهل ىسوم لاق ءانتئج ام دعب نمو ءانيتأت نأ لبق نم «هموقو

 ؟نورفكت وأ نوركشت له «نولمعت فيك رظنيف «مهکاله دعب مهضرأ

 «مهتالالض نع اورجزنيو ءاوركذتيل ؛مماّلَغَو مهراب صقل «بدجلاو طحقلاب هموقو نوعرف اشيلتبا دقلو )۳١(

 .ةبوتلاب مهر ىلإ اوعزفيو
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 ٍفاَرَقَّخلاٌةَيوُس عاام

Eنعمه امنا  

 نو 1

 ناما هبا ةا نم |

 يي ل
(O 

| | 

 | اتيا نأ ومي هُرِعَر هع
Eكلل يواز چلا  

r | se 7 A1 A 
 مهنعا فش ڪا ملف © لیورسا یب َكَعَم نلرو

 | اهني
eاو واڪ ذاا مول  EG 

bera 

 طع وسر 4
 اک تتوافر ا |

 رسی م سخا کیر |
 ْ ها قو نوڪر ضي اَكاَم

 ىسوم اي :اولاقو ىسوم ىلإ اوعزف هموقو نوعرف ىلع باذعلا لزناملو 9)

 ا ريضصامب

 ٌبضخلا هّموقو َنوعرف ءاج اذإف )1١(

 مهْيِصُي نإو «هقحتسن اب انل اذه :اولاق ٌقزرلاو

 ببسب اذه :اولوقيو ءاومءاشتي طحقو بدج

 بدجلا نم مهبيصي ام َّنإ الأ .هعم نمو ىسوم
 ببسبو «هردقو هللا ءاضقب وه [هنإ طحقلاو

 ال نوعرف موق رثكأ نكلو «مهرفکو مهونذ
 .لالضلاو لهجلا يف مهرامغنال ؛كلذ نوملعي
 انّيأت ةيآ يأ :ىسومل نوعرف موق لاقو (17)

 نحن امع انفرصتل اهتمقأ ةجحو ةلالدو ءاهب

 .نيقّدصمب كل نحن ايف «نوعرف نيد نم هيلع
 قرغأ ًافراج ًاليس مهيلع انلسرأف (17)

 مهعورز لكأف ءدارجلا انلسرأو «رامثلاو عورزلا

 انلسرأو «مهبايثو مهفوقسو مهاوبأو مهراهثو

 ناويحلا ىلع ىضقيو راثلا دسفي يذلا لّمقلا

 مهتينآ تالمف عدافضلا انلسرأو «تابنلاو

 مدلا ًاضيأ انلسرأو «مهعجاضمو مهتمعطأو

 ءام اودجي ملو امد مهرابآو مهراهنأ تراصف
 ال هللا تايآ نم تايآ هذه ؛برشلل ًاحلاص

 «ضعب نع اهضعب ٍتاقرفم «هريغ اهيلع ردقي

 نع اوربكتساف «نوعرف موق عفرت اذه لك عمو
 هللا ىهني اي نولمعي ًاموق اوناكو «هللاب ناهيإلا

 عفر نم كيلإ هب ىحوأ اهب كبرانل عدا
 ينب كعم نقلطنلو «هيلإ توعد ام عبتنو «هب تئج مب ّنقٌّدصنل هيف نحن يذلا باذعلا انع تحفر نئل «ةبوتلاب باذعلا

 .اوؤاش ثيح اوبهذي نأ نم مهعنمن الف «ليئارسإ

 مهب هلزنأ ىذلا باذعلا مهنع هللا عفر املف (15)

LER ES ب ا لا را ENS 

 .مهالضو مهرفك
 ببسب ؛رحبلا يف مهقارغإ يهو ؛مهيلع انتمقن لالحإب كلذو «مهكالهإل ددحملا لجألا ءاج نيح مهنم انمقتناف (177)

 ..بيذكتلا ببس يه ةلفغلا كلتو «نيلفاغ تازجعملا هذه نعاوناكو ءىسوم دي ىلع ترهظ يتلا تازجعلاب مهيبذكت

 انكراب يتلا («ماشلا» دالب يهو) اهبراغمو ضرألا قراشم «ةمدخلل نول اوناك نيذلا ليئارسإ ينب انثروأو )٠۳۷(

 ؛ضرألا يف مهل نيكمتلاب ليئا رسإ ينب ىلع ىنسحلا -لوسرلا اهيأ- كبر ةملك تمتو «رامنألاو راثلاو عورزلا جارخإب ءاهيف

 نم نونبي اوناك امو «عرازملاو تارامعلا نم هموقو نوعرف عنصي ناك ام انرّمدو «هموقو نوعرف ىذأ ىلع مهربص ببسب
 .كلذ ريغو روصقلاو ةينبألا
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 ىلع اوّرمف «رحبلا ليئارسإ ينبب انعّطَقو (1)

 «مه مانصأ ةدابع ىلع نوبظاويو نوميقي موق

 هدبعن نص ىسوم ايانل لعجا :ليئارسإ ونب لاق

 ءاهنودبعي مانصأ موقلا ءالؤهل اك اه هذختنو
 ةمظع نولهجت موقلا اأ مكنإ :مه ىسوم لاق

 هلل الإ ىغبنت ال ةدابعلا نأ نوملعت الو «هللا

 ۰ .راهقلا دحاولا

 مانصألا هذه ىلع نيميقملا ءالؤه نإ (19)

 ام لطابو رّمدمو كرشلا نم هيف مهام كلهم

 يتلا «مانصألا كلتل مهتدابع نم نولمعي اوناك

 مهب لزن اذإ هللا باذع مهنع عفدت ال

 بلطأ هللا ريغأ :هموقل ىسوم لاق )١140(

 يذلا وه هللاو هنود نم هنودبعت ًادوبعم مكل

 ةرثكب مكنامز يلاع ىلع مكلّضفو مكقلخ
 هب مكّصخ امو «مكودع كالهإو مكيف ءايبنألا

 ٍفاَرَعَللاٌةَروُْس مسالا

05 

<A r ر س رک 

E 
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 اطل لاس ة حوت رخ ا

e E 
e مدفع ورش 

 E EE 7 ا سرس أ ر

 ا ا . دو سا لس ےس هاي ی ؟تايآلا :
 5 انمَعِن -ليئارسإ ينب اي- اوركذاو 4

 امو «هلآو نوعرف رْسَأ نم مكانذقنأ ذإ مكيلع

 هئوسأو باذعلا حبقأ ىلع مكِلْمح ينو «ناهتمالاو ةمدخلل مكتاسن ءاقبتساو مكئانبأ حيبذت نم ةلذلاو ناوهلا نم هيف متنك

 .ةميظع ةمعنو مكل هللا نم رابتخا «مكئاجنإ مث

 هلل هَنَقَو ام ٌمتف «لايل رشع كلذ دعب لجألا يف هداز مث «ةليل نيثالث هبر ةاجانمل ىسوم ىلاعتو هناحبس هللا دعاوو (14)

 «عجرأ ىتح يموق يف يتفيلخ نك :-هبر ةاجانمل ّيضملا دارأ نيح- نوراه هيخأل ىسوم لاقو .ةليل نيعبرأ هميلكتل ىسومل

 .ضرألا يف نودسفي نيذلا قيرط لست الو «هتدابعو هللا ةعاط ىلع مهليحاو

 ةيؤر يف عمط «هيهنو هرمأو هيو نم همّلك اب هبر همّلكو «ةليل نيعبرأ مامت وهو ددحملا تقولا يف ىسوم ءاجاملو (147)

 اذإ هناكم رقتسا نإف «لبجلا ىلإ رظنا نكلو ءايندلا يف يتيؤر ىلع ردقت نل :يأ «ينارت نل :هل هللا لاق ؛هيلإ رظنلا بلطف هللا

 هتيشغ نم قافأ املف هيلع ًاّيشغم ىسوم طقسو «ضرألاب ًايوتسم اكد هلعج لبجلل هبر لمت املف «ينارت فوسف هل تلت
 نينمؤملا لوأ انأو ءايندلا ةايحلا هذه يف ةيؤرلا كايإ يتلأسم نم كيلإ تبت ينإ «كلالجب قيل ال امع بر اي كل ًاهيزنت :لاق
 .يموق نم كب
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 ينال روس سالا

 ىلع كترتخا ينإ :ىسوم اي هللا لاق )۱٤(

 كتلسرأ نيذلا يقلخ ىلإ يتالاسرب سانلا

 ام ذخف ءةطساو ريغ نم كايإ يمالكبو مهيلإ

 لمعاو «هب كّسمتو «ييهنو يرمأ نم كتيطعأ

 نم كاتآ ام ىلع ىلاعت هلل نيركاشلا نم نکو «هب

 .همالكب كصحتو «هتلاسر

 گیرا اهيا كرما

EES Ea 
 E O ايوا ياء لڪ اوري ناو قل ارب ضر ا ف ا 20000 ا
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 راجدزالل ةظعوم «ماكحألا نم هنيد يف هيلإ َليَسْةََِوالِ سدني َسأورينإَو

 مارحلاو لالحلا فيلاكتل ًاليصفتو رابتعالاو ايدك رع ناب كل ايب هوتيل

 رابخألاو دئاقعلاو صصقلاو يهنلاو رمألاو @ ترافل اَهنعواَكَ

 لخ :يأ :ةوقب اهذخف :هل هللا لاق «تابيغم او 57 HEN e ا

 اب اولمعي كموق رمأو «داهتجاو دجب ةاروتلا زها نم امك 9 تول
 مهريغ نيو مهنم كرشأ نم نإف؛اهيف ها سش | همك ككل اقرأ وح اج جم
 ران يهو «نيقسافلا راد ةرخآلا يف هيرأس ينإف © تيلو احد البس هبي ر

 .هتعاط نع نيجراخلا هئادعأل اهّدعأ يتلا هللا رج ERE ارو ف طم اکر
 ماض

 ةلدألاو ججحلا مُهَف نع فرصأس )۱٤١( بے ساب نو وا
 E كف نعدرم © نیر یار ےس اک زو نر ات رار

 بولق يماكحأو يتعيرشو يتمظع ىلع ةلادلا

 سانلا ىلع نيربكتملاو «يتعاط نع نيربكتملا

 مهضارعإل ؛اهب اونمؤي ال ةيآ لك ناهيإلا نع نوربكتملا ءالؤه ٌرّيْنِإو «مهربكتل هيلإ نوغصي الو ًايبن نوعبتي الف «قحلا ريغب
 «ًانيدو ًاقيرط هوذختي رفكلا يأ ءلالضلا قيرط اوري نإو ءًاقيرط هوذختيال حالصلا قيرط اوري نإو «هلوسرو هلل مهتّداحمو

 .اهتالالد يف ركفتلاو اهيف رظنلا نع مهتلفغو هللا تايآب مهبيذكت ببسب كلذو

 هللاب ناميإلا وهو ءاهط رش ِدْقَق ببسب ؛مهلامعأ تطبح ةرخآلا يف هللا ءاقلبو هججحو هللا تايآب اوبَّذك نيذلاو )١140(

 .رانلا يف دولخلا وهو «يصاعملاو رفكلا نم ايندلا يف هنولمعي اوناك ام ءازج الإ ةرخآلا يف نوزجي ام «هئازجب قيدصتلاو

 ملأ ءتوص هل «حور الب ًادسج ًالّجِع مهبهذ نم ًادوبعم هبر ةاجانمل ًايضام مهقراف ام دعب نم ىسوم موق ذختاو )١44(

 مهسفنأل نيملاظ اوناكو «عينشلا رمألا اذه نم هيلع اومدقأ ام ىلع اوُمَدُقَأ ؟ريخ ىلإ مهدشري الو «مهملكي ال هنأ اوملعي

 .هعضوم ريغ يف ءيشلا نيعضاو

 اوبهذو «ليبسلا دصق نع اوُلض دق مهنأ اوأرو «مهيلإ ىسوم عوجر دنع هللا نود نم لجعلا اودبع نيذلا مدن الو )١148(

 نم ننوكتل ءانبونذ اهب رتسيو ءانتبوت لوبقب انبر انمحري مل نئل :اولاقف ءرافغتسالاو ةيدوبعلاب رارقإلا يف اوذخأ «هللا نيد نع

 .مهاعأ تبهذ نيذلا نيكلاهلا
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 ينب نم هموق ىلإ ىسوم عجراملو )١(

 هنأ هريخأ دق هللا نأل ؛ًانيزح نابضغ لسيئارسإ

 لاق «مهّلضأ دق ٌّيرماسلا نأو ههّموق نّه دق

 "5 : : 5 «يدعب نم ينومتفلخ : يتلا ةفالخلا سئب :ىسوم

 : © َنيِمِاَظلَأ اإ حاولأ ىسوم ىقلأو ؟ىلاعت هللا نم رقم وهو ل ل لا ساس اصول ولأ مم هن | يئيجم متلجعتسأ :يأ ؟مكبر رْمَأ متلجعأ

 «لجعلا اودبع نيذلا هموق ىلع ًابضغ ةاروتلا

 هيخأ سأرب كسمأو «نوراه هيخأ ىلع ًابضغو

 :ىمأ نب اي :ًافطعتسم نوراه لاق ؛هيلإ هرج

 اوبراقو ًافيعض ينودعو ينولذتسا موقلا نإ

 الو «يب لعفت اب ءادعألا رست الف «ينولتقي نأ

 .لجعلا اودبعو

 ص ماس واسم 9 ملعو ءهيخأ رذع هل نيبت ال ىسوم لاق )19١(

 رفغا بر :هللا رمأ نم هيلع ناك |ميف طّرَمُي مل هنأ

 EER ينب نيبو هنيب قبس ام يخأل رفغاو «يبضغ يل

 یدو ءاشننم اَنِم كنإف ةعساولا كتمحر يف انلخدأو «ليئارسإ

 آن نم .محار لك نم انب محرأ
 TES مهانيس ًاهإ لجعلا اوذختا نيذلا نإ (161)

 ؛ايندلا ةايحلا يف ناوهو مهر نم ديدش بضغ

 دعب نم كبر نإ «حلاصلا لمعلاو ناميإلا ىلإ اهلعف دعب نم اوعجر مث «يصاعملاو رفكلا نم تائيسلا اولمع نيذلاو (( 0

 .نيبئاتلا نم مهلثم ناك نَم لكبو مهب ميحر ءاهب مهحضاف ريغ مهلامعأل روفغل حوصنلا ةبوتلا
 «هللا نوفاخي نيذلل ةمحرو قحلل نايب اهيفو «ءضرألا ىلع اهاقلأ نأ دعب حاولألا ذخأ هيضغ ىسوم نع نكس الو (195)

 .هباقع نوشخيو

 هدعاو يذلا لجألاو تقولل «ءانيس» روط ىلإ مهب جرخو «مهرايخ نمي ًالجر نيعبس هموق نم ىسوم راتخاو )١95(

 - كل نمؤن نل :اولاق ناكملا كلذ اوتأ الف «لجعلا ةدابع نم ليئارسإ ينب ءاهفس نم ناك ام ةبوتلل مهب هيف هاقلي نأ هللا

 :لوقيو هللا ىلإ عرضتي ىسوم ماقف ءاوتايف ةديدشلا ةلزلزلا مهتذخأف هاَنِأَف هتمّلك دق كنإف ةرهج هللا ىرن ىتح -ىسوماي

 «مهعم انأو لاح ا اذه لبق نم ًاعيمج مهتكلهأ تئش ول ؟مهرايخ َتكلهأ دقو «مهتيتأ اذإ ليئارسإ ينبل لوقأ اذام بر

 ٌءالتبا الإ لجعلا مهتدابع نم يموق اهلعف يتلا ةلعفلا هذه ام ؟انم مالحألا ءاهفس هلعف اهب انكلهتأ يلع فخأ كلذ نإف

 «كتمحرب انمحر او ءانبونذ رفغاف ءانرصانو اسو تنأ «هتياده ءاشت نم اهب يدهتو «كقلخ نم ءاشت نَم اهب لضت ٌنابتخاو

 ل ا
 ع 5

 نسا

 Î 12 4 2 رادع باخ 5 و
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 .بنذ نع رتسو «مْرُج نع حفص نَم ريخ تنأو
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 نويو روق الا

 وعَنْ ن ويۇ اتاك مش

 نم تاحلاصلا هل تبتك نمت انلعجاو )٠١١(

 نيبئات انعجر انإ «ةرخآلا يفو ايندلا يف لامعألا

 نَّم هب بيصأ يباذع :ىسومل ىلاعت هللا لاق «كيلإ

 مهتبصأ نيذلا ءالؤه ُتبصأ امك« يقلخ نم ءاشأ

 مهلك يقلخ تعسو يتمحر و «كموق نم

 .هباقع نوشخيو .هللا نوفاخي نيذلل اهبتكأسف

 نيذلاو «هیصاعم نوبنتجيو .هضئارف نودؤيف

 .نوقدصي هنيهاربو ديحوتلا لئالدب مه
 هللا نوفاخي نيذلل اهبتكأس ةمحرلا هذه )٠١۷(

 يمألا يبنلا لوسرلا نوعبتيو «هيصاعم نوبنتجيو

 هللا لص دمحم وهو .ءبتكي الوأر قي ال يذلا

 نئيوتكم هرمأو هتفص نودجي يذلا «ملسو هيلع

 ديحوتلاب مهرمأي «ليجنإلاو ةاروتلا يف مهدنع
 نع مهاهنيو ءهنُسُح فرعام لكو ةعاطلاو

 ٌلِحّيو هحّبُق فرع ام لكو ةيصعملاو كرشلا
 «حكانملاو براشملاو معاطملا نم تابيطلا مهل

 امو «ريزتخلا محلك اهنم ثئابخلا مهيلع مريو
 يتلا براشملاو معاطملا نم هنولحتسي اوناك

 رومألا نم هولك ام مهنع بهذيو «هللا اهمّرح
 «بوشلا نم ةساجنلا عضوم عطقك ةقاشلا

 هيلع هللا ىلص دمحم يمألا يبنلاب اوقّدص نيذلاف ءأطخ مأ لتقلا ناك ًادمع لتاقلا نم ًاتح صاصقلاو «مئانغلا قارحإو

 دعو اهب نوزئافلا مه كئلوأ ءهتنسب اولمعو «هيلع لزنملا نآرقلا اوعبتاو هورصنو هومَّظعو هورّوو «هتوبنب اورقأو ملسو

 .نينمؤملا هدابع هب هللا
 تاومسلا كلم هل يذلا «ضعب نود مكضعب ىلإ ال اعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ :مهلك سانلل -لوسرلا اهيأ- لق )۱٥۸(

 اوقّدصف «هثعبو هئانفإو قلخلا داجيإ ىلع رداقلا ءهؤانث لج هلالإ ةدابعلاو ةيهولألا نوكت نأ يغبني ال ءمهيف امو ضرألاو

 هبر نم هيلإ لزنأ امو للاب نمؤي يذلا ّيمألا يبنلا ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسرب اوقّدصو «هتينادحوب اوُرقأو هللاب

 ىلإ اوقفوت نأ ءاجر ؛هللا ةعاط نم هب مكرمأ ب لمعلا اومزتلاو ءلوسرلا اذه اوعبتاو «هلبق نم نييبنلا لع لزنأ امو

 .ميقتسملا قيرطلا

 مكحلا يف هب نولدعيو «هب سانلا نوده «قحلا ىلع نوميقتسي ةعامج ىسوم موق نم ليئارسإ ينب نمو (16)
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 ليئارسإ ينب نم ىسوم موق انقّرفو )1١(
 ءانبأ مهو- طابسألا ددعب ةليبق ةرشع يتتثا

 .اهبيقن ةهج نم ةفورعم ةليبق لك -بوقعي
 ايقسلا هموق هنم بلط ذإ ىسوم ىلإ انيحوأو
 كاصعب برضا نأ :هّْيَّتلا يف اوشطع نيح

 ًانيع ةرشع اتنثا هنم ترجفناق هبرضف ءرجحلا

 اهريغ ىلع ةليبق لخدت ال .مهبرشم ةرشع

 انلزنأو «باحسلا م هيلع انللظو ءاهبرش يف

 همعط ءْغُمَّصلا هبشي ءيش وهو- َّنملا مهيلع

 «ىَناََسلا هبشي رئاط وهو ءىولسلاو -لسعلاك
 اوهركف «مکانقزر ام تابيط نم اولك :مه انلقو

 نل :اولاقو «هيلع ةموادملا لوط نم هولمو كلذ

 يذلا لادبتسا اوبلطو .دحاو ماعط ىلع ربصن

 مل نيح انوملظ امو .ريخ وه يذلاب ىندأ وه

 «مهيلع هللا بجوأ اب اوموقي ملو «هللاوركشي
 اهيلع اوتّوف ذإ ؛نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو

 .ةمقنلاو رشلل اهوضّرعو «ريخ لك

 ينب نايصع -لوسرلاا أ - ركذاو )16١(

 ىسوم مهيبنلو ىلاعتو هناحبس مهبرل ليئارسإ

 اة ءتياَلَدَج# ؟

 نرالا وس ميال

 کک

 ا
 ینا ھتعطقو
 کے و

 6 e 2 چ ر

 e تبين أ اخس یر سلوم

 © توما قيسا نڪ کو اکو مک
 اًهَنِمْوُكَمَهَسرَمْل ا ةد

 باب کک او ةکح 000

 راس وكسر كوخ ڪرو
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 1 درک يتلو © توفي للّ

 ا َمِهمْإَكْدِإِتِبَصتلا ف تودي

 رک ی نزح ترک اا نم

 E ن نشا و وواعرش تونس راک
2422 > 

 © ترف شقا ادڪاڪي فات كنَح
 نأ اورمأ يذلا لوقلا مهليدبتو «مالسلا هيلع

 . تيب» ةيرق اونكسا :مه هللا لاق نيح هولوقي

 هلل نيعضاخ بابلا اولخداو ءانبوتذ انع طح :اولوقو «متئش ىتمو متئش نيأ اهتابنو اهبوبحو اهرامث نم اولكو ؛«سدقملا
 .ةرخآلاو ايندلا يريح نم نينسحملا ديزنسو ءاهيلع مكذخاؤن الف ؛مكاياطخ مكل رفغن

 يف ةبح : اولاقو مههاتسأ ىلع نوفحزي بابلا اولخدو «لوقلا نم هب هللا مهرمأ ام مهنم هللاب اورفك نيذلا رّيغف (117)

 .مهنايصعو مهملظ ببسب ؛هب مهانكلهأ «ءامسلا نم ًاباذع مهيلع انلسرأف ؛ةرعش

 تبسلا موي يف اهلهأ يدتعي ذإ ءرحبلا برقب تناك يتلا ةيرقلا لهأ ربخ نع دوهيلا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- لأساو (0)
 مهاتيح تناكف ؛مهنحتماو هللا مهالتباف ءاكمس هيف اوديصيالو تبسلا موي اومظعي نأ مهرمأ ثيح .هللا تامرح ىلع
 اوناكف ءًائيش اهنم نوري الو ءرحبلا يف ناتيح لا بهذت تبسلا موي بهذ اذإو ءرحبلا هجو ىلع ةيفاط ةريثك تبسلا موي مهيتأت

 كمسلا راهظإب «ءالتبالاو رابتخالا نم مكل انفصو اكو .هدعب اهنوداطصيو «رئافح يف تبسلا موي يف اهسبح ىلع نولاتحي

 ببسي مهربتخن كلذك «هديص هيف مهل للحملا مويلا يف مهيلع هئافخإو «هيف هديص مهيلع مرحملا مويلا يف ءاملا رهظ ىلع
 .اهنع مهجورخو هللا ةعاط نع مهقسف

 نفل



 ةعامج تلاقذإ-لوسرلااهأ-ركذاو (154) م SS لهم أ امر نوط مرهم هما تا

eيف نيدتعملا ظعت تناك ىرخأ ةعامجل مهنم ازا و "أ  
 مل :هيف هللا ةيصعم نع مهاهنتو «تب اموی e کک

 مهتيصعمب ايندلا يف مهكلهم هللا ًاموق نوظعت 5 سلا نوه وهندا
 لاق ؟ةرخآلا يف اديدش ًاباذع مهبذعم وأ هايإ الا ھنر ردي او اماعب سي ِياَدَعيأ لَك نداد

 مهظعت : هللا ةيصعم نع مهنؤّهني اوناك نيذلا 3 ا اکا 0 نَعأوََعاَتَل

 يف انيلع هللا ضرف يدؤنو «مهيف رّذُُنل مهاهننو 3 و رور € ج

 نأ ءاجرو «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا 6 ممر ةي و لاها ناب كر نداد

 مير كبرنا ص 3

 َنيِحَحمَدَرِف اف تعاونا

 مهبر مهتيصعم نم اوبوتيو «هوفاخیف «هللا اوقتي 0 رد وغفل هاو باقی

 .مهيلع مّرح ام ىلع مهّدعتو 1 رهو اا 517

 يف تدتعا يتلا ةفئاطلا تكرت ملف (115) 35 تروُحِلَصمُهنَ دامماض درا رم

 اهّيَغ ىلع ترمتساو «هب ترّكُذ ام تبسلا موي 0 ا اتیا وتلا قولت

 ةفئاطلا هب اهْنَطَعَو ال بجتست ملو «هيف اهئادتعاو 4 0 حره دعب نم 0

 «هتيصعم نع نْرَهني نيذلا هللا ىجنأ ءةظعاولا 0 5 0000 8

 لاب ادعي عيبا موي ناو نيالا خاو ا
 ر 4 5 ھا هده كو و واسع ا

 نع مهجورخو هللا رمأ مهتفلاخم ببسب ؛ديدش ٌقئيِممهْيِلَع زرا دود خایو غرر وتا

 5 ا ےب ا يم دس 56
 اط الايام اوت وويل نأ

 ام تزواجتو «ةفئاطلا كلت تدرمت الف )١155( دوس نأ 1 ت

 ا ي ینا ھ دیتا ترف نالو |!
 نم نيدعبم نيئساخ ةدرق اونوك :هللا مه لاق 82 ناد کتار تکا

 .كلذك اوناكف «ریخ لك م : 1 : 1
 كبر ملعأ ذإ -لوسرلا اهيأ- ركذاو (170

 عيرسل -لوسرلا اهيأ- كبر نإ .ةمايقلا موي ىلإ لالذإلاو باذعلا ءوس مهقيذي نم دوهيلا ىلع نئعبيل ًاحيرص ًامالعإ
 .مهب ميحر «نيبئاتلا بونذ نع روفغل هنإو «هتيصعمو هرفك ببسب هقحتسا نمل باقعلا

 نوم اظلا نورّضقملا مهنمو «هدابع قوقحو هللا قوقحب نومئاقلا مهنم «تاعاج ضرألا يف ليئارسإ ينب انقّرفو (11)

 ؛ايازرلاو بئاصملاو شيعلا يف ةدشلاب ًاضيأ مهانربتخاو «قزرلا يف ةعّسلاو شيعلا يف ءاخرلاب ءالؤه انربتخاو «مهسفنأل

 .هيصاعم نم اوبوتيو مهبر ةعاط ىلإ اوعجري نأ ءاجر

 «همكح اوفلاخو «هوملعو هوؤرقف «مهفالسأ نم باتكلا اوذخأ ءوس ُلَدَب مهانفصو نيذلا ءالؤه دعب نم ءاجف )١114(

 عم ٍنولوقيو ؛مهمُجتو مهصرح ةدشل كلذو ؛اهريغو ةوشّرلاك بساكمل ا ءيند نم ايندلا عاتم نم مه ضرعي ام نوذخأي

 «هولحتسيو هوذخأي مارحلا عاونأ نم لئاز حاتم ةوهيلا ءالؤه تأي نإو «ليطابألا هللا ىلع ًابنمت انبونذ انل رفغيس هللا نإ : كلذ

 الإ هللا ىلع اولوقي الأو ءاهيف اهب لمعلاو ةاروتلا ةماقإب دوهعلا ءالؤه ىلع ذخؤي لآ «مارحلا مهوانتو مهبونذ ىلع نيّرصم

 ةرخآلا رادلاو ؟كلذ يف مهيلإ هللا دهع اوفلاخو ءهب لمعلا اوكرتو «هوعيضف باتكلا يف ام اوملعو «هيلع اوبذكي الأو قحلا

 هللا دنع ام نأ بساكملا ءيند نوذخأي نيذلا ءالؤه لقعي الفأ «هيهاون نوبنتجيو ؛هرماوأ ن ثتميف «هللا نوقتي نيذلل ريخ

 ؟نيقتملل ىقبأو ريخ
 الو ءاهدودحب ةالصلا ىلع نوظفاحيو «ماكحألاو دئاقعلا نم هيف اب نولمعيو «باتكلاب نوكّتمتي نيذلاو )۱۷١(

 .اهعيضي الو «ةحلاصلا مهامعأ ىلع مهبيثي هللا نإف ءاهتاقوأ نوعيضي

 نب



 ارتا روس

 و وو نک e لبجلا انعفر ذإ -لوسرلا اهبأ- ركذاو ۷

 - هنأ اونقيأو «مهلظت ةباحس هناك ليئارسإ ينب قوف
0 0 5 

 م 20 ع  :محلانلقو .ةاروتلا ماكحأ اولبقي مل نإ مهب عقاو
 | ركود زرو نوما نبر مكد ذا < مكانيطعأ اهب اولمعا يأ «ةوقب مكانيتآ اماوذخ
 لأ _ د“ ل رو و 1 دوهعلا نم انباتك يف ام اوركذاو «مكنم داهتجاب

 2 القديح الاكرم لاروي لع | 9١ قامي لمعلاب مكيلع اهانذخأ يتلا قيئاوملاو
 ES نافعا دم َنعاتڪ ا ميقا ا .هباقع نم اوجنتف مكبر اوقتت يك و

 و د د ر | كبر جرختساذإ -لوسرلا اهيأ- رکذاو )۱۷۲
 ڪاھ د شن هي راسو لمنال 9 هديحوتب مهررقو «مهئابآ بالصأ ني مدآ دالوأ
 رمهلعل اکو را لوھ اكو © وارا هاتي ا مهقلاخو مهر هنأ نم مهرطف يف هعدوأ اهب

 كساء توتا موك ناو نوعي وركني ن ورقاف .مهكيلمو ا 5226 1 2 ۱ أ ةيشخ ؛كلذب هلا أف «
 3 8 4&4 نأاومعزيو .هنم ءيشباورقي الف «ةمايقلا موي
 ا ازا © بيات نيكه للل اداه اڭ ءا ملع مهدنعالو «مهيلع تماق ام هللا ةجح
 5 ا AF I ا 35 .نيلفاغ اهنع اوناك لب

 2 ل ا كت ل 4 نمانؤابآ كرشأ امنإ :اولوقت المل وأ ( 0
 سرا تملي عَلِمَ نإ كلا لَك 3 ی ةبهدلا ممر اذا
 | يلا لم كلذ تھ 4 مهلعجب مهاعأ اولطبأ نيذلا لعف اهب انبذعتفأ
 1 ؟ةدابعلا يف ًاكيرش هللا عم
 0 هانلعف ام اهيف ابو «تايآلا انْلَّصَق مكو 9

 نومي اح ر هضاب 5 اهّيبنو تايآلا لّصفن كلذك «ةقباسلا ممألاب
 و امه كيلوا ليم ِ نترات 0 نع اوعجري نأ ءاجر ؛لوسرلا اهيأ كموقل

 ؛ 0
 كتمأ ىلع -لوسرلا امأ- صصقاو (175)
 انججح اما لارا يسب ني لجر بخ

 رمأ هتفلاخم ببسب ؛نيكلاهلا نيلاضلا نم راصف «ناطيشلا هيلع ذوحتساف «هرهظ ءارو اهذبنو ءاهب رفك مث« ءاهمّلعتف ءانتلدأو
 .ناطيشلا هتعاطو هبر

 ىلع هتاوهشو هتاّذَل رثآو «هاوه عبتاو ايندلا ىلإ َسَكَر هنكلو ءانلعفل تایآلا نم هانينآ اب هردق عفرن نأ انش ولو 0

 نيلاحلا يف هناسل جرب هكرتت وأ هدرطت نإ «بلكلا لثم لجرلا اذه َلئَمَف . .هرمأ فلاخو هللا ةعاط نع عنتماو «ةرخآلا

 -لوسرلا اهيأ- فصولا اذه «هتلمعأ وأ هل كتوعد يف تذهتجا نإ ه هرفك ىلع لظي هللا تايآ نم خلسنا يذلا كلذكف ءًاثهال

 «ةيضاملا ممألا رابخأ -لوسرلا اهيأ- نتا راو یا مهينات نأ لق لانك یک نينلا موقلا زك فيو
 .كل اونمؤيف هب مهتئج + ايف نوربدتي كموق لعل ؛ةزجعم مظعأ كلذب كرابخإ يفف

 مهييذكت ببسي اهنوملظي اوناك مه سقاو ءاهودحجف «هنلدأو هللا ججحب اوبك نيذلا موقلا لعمال حق 0

 7 .ةلدألاو ججحلا هذهب

 هللا نم لالضإلاو ةيادهلاف .كلاهملا رساخلا وهف هقفوي ملف هلذخي نمو «قفوملا وهف هتعاطو هب ناميإلل هللا هقفوي نم (117/8)
 .هلحو



 فاعلا ةَروُس ِلاَ

 اهيف هللا بدعي يتلا- رانلل انقلخ دقلو (174) | نوھ راو اار 52

 نجلا نم ًاريثك -ةرخآلا يف باذعلا قحتسي نم e 4 1 ہے 2

 نوجري الف ءاهب نولقعي ال بولق مم سنإلاو 1 اهي وشل ناد تری واهب :
 ني جس م لامه دي ْلَص اره زيكا ديتفأ

 اهب نوعمسي ال ناذآ مو «هتلدأو هللا تايآ ىلإ 5 0 1 لأ ب كن

 مئاهبلاك ءالؤه ءاهيف اوركفتيف هللا باتك تايآ يش ن دوديز اردو اهيو یسک مسالا
 الو ؛هرصبت ام مهفت الو ءاه لاقي ام ُهَقْفَت ال يتلا E نهو دواشناو ام درجی

 مه لب ءامهنيب زيمتف رشلاو ريخلا ا ولقب لقعت 4
 اهراضمو اهعفانم رصبت مئاهبلا نأل ءاهنملضأ © ر ردات اود ڪڪ ي ۱

 مه كئلوأ «كلذ فالخب مهو ءاهيعار عبتتو ھىرات ناو 5

 .هتعاطو هللاب ناييإلا نع نولفاغلا 6 وو | ا

 ىنسحلا ءامسألا ىلاعتو هناحبس هلو )۱۸١( أ © يزيل نوت .
Eنسح هئامسأ لكو «هتمظع لاك ىلع ةلادلا اإ ُهَنكَقَاَحاَمَو ضر لاو توم » 

 ني رئاو «لودیرت ب هنماوب 5 20 38 يذلا اوكرتاو ءنوديرت ام هئامسأب هنم اوبلطاف : ر € 31

 وأ ناصقنل 1 وأ ةدايزلاب هئامسأ ف نوريغُي ٍ ع 7 37 کھ و

 ءاهقحتسي ال نما ىَّمسُي نأك «فيرحتلا م : نم نومو ەدب |
 اه لعجي نأ وأ .مهتهلآ اهب نيكرشملا ةيمستك -

 نوزجي فوسف «هلوسر الو هللا هْدري ل ىنعم

 0 يل حلا ياا اح ِ و : ١
eهئامسأ يف داحلإلاو شاب رفكلا نم ايندلا يف اح کک 6  

 .هلوسر بيذكتو م 6 : 5
 نودتهي ةلضاف ةعامج انَقّلََت نيذلا نمو 1 )۱۸١(

 نوفصنيو نوضقي هبو «هيلإ نوعُدّيو قحلاب
 مهيلع هللا معنأ نم ىدهلا ةمئأ مهو «سانلا

 م

 ت 52

 .حلاصلا لمعلاو ناييإلاب

 ًاجاردتسا ؛ايندلا يف شاعملا هوجوو قزرلا باوبأ مه حتفنس ءاهب اوركذتي ملو ءاهودحجف ءانتايآب اوبك نيذلاو (187)

 ىلع هللا نم ةبوقع هذهو . .نوملعي ال ثيح نم ةَّرِغ ىلع مهبقاعن مث «ءيش ىلع م اودقتعيو هيف مه اب اورتغي ىتح مهل

 5 7 .هتايآو هللا ججحب بيذكتلا

 مهل فعاضتي كلذيو ءانايغطو أرفك اودادزيف «نوبقاعي ال مهنأ اونظي ىتح انتايآب اوبذك نيذلا ءالؤه لهمأو (185)
 .ةليحب الو ةوقب عفذُي ال ديدش يوق :يأ «نيتم يديك نإ .باذعلا

 نم مه ريذن الإ وهام ؟نونج دمحمب سيل هن أ اوملعيو «مهوقعب اوربدتيف انتايآب اوبذك نيذلا ءالؤه ركفتي مل وأ (185)

 .نيبم حصان ءاونمؤي مل نإ هب مهرفك ىلع هللا باقع

 هللا قلخ امو «ضرألاو تاومسلا ين رهاقلا هناطلسو ميظعلا هللا كلم ين هللا تايآب نوبذكملا ءالؤه رظني ملوأ (18)

 ىلع اوكلهيف تَرَ نوكت نأ ىسع يتلا مهلاجآ يف اورظنيو «هب اوربتعيو كلذ اوربدتيف ءامهيف ءيش نم - هؤانث لج-

 ؟نولمعيو نوقدصي نآرقلا ريذحت دعب ريذحتو فيوخت يأبف ؟هباقع ميلأو هللا باذع ىلإ اوريصيو «مهرفك

 .نوددرتيو نوريحتي مهرفك يف مهُكرتيو هل يداه الف داشرلا قيرط نع هللا هللضي نم 7

 لقت وه الإ اهرهظي ال هللا دنع اهمابق ُمّلِع مه لق ؟اهمايق ىتم ةعاسلا نع «ةكم» رافك - لوسرلا اهيأ- كلأسي (1800)

 ةأجف الإ ةعاسلا ءيجت ال «لسرم يبن الو برقم كّلم اهمايق تقو ملعي الف «ضرألاو تاومسلا لهأ ىلع يفخو ءاهملع

 ملعي يذلا هللا دنع اهملع نإ : :مهل لق ءاهنع لاؤسلاب صقتسم ءاهب ملعلا ىلع صيرح كنأك اهنع موقلا ءالؤه كلأسي

 .هللا الإ هملعي ال كلذ نأ نوملعي ال سانلا رثكأ ّنكلو ءضرألاو تاومسلا بيغ

 1و



 بْلَج ىلع رق ال :-لوسرلا اهيأ- لق (۱۸۸)
 هللا ءاشام الإ اهب لحي رش عفد الو يسفنل ريخ
 يتلا بابسألا تلعفل بيغلا ملعأ تنك ولو

 ُتيَقَّتالو «عفانملاو حلاصملا يل رّثكت اهنأ ملعأ

 لوسر الإ انأ ام «عقي نأ لبق رشلا نم نوكي ام
 رشبأو «هباقع نم فّوخأ «مكيلإ ينلسرأ هللا

 نولمعيو «هللا لوسر ينب نوقدصي ًاموق هباوثب
 .هعرشب

 نم -سانلا اهيأ- مكقلخ يذلا وه (184)

 قّلَحو مالسلا هيلع مدآ يهو «ةدحاو سفن

 «نئمطيو اهب سنأيل ؛ءاوح يهو ءاهجوز اهنم

 ةيرذ نم نيجوزلا سنج دارملاو- اهعماج [لف
 تدعقو هب تماقف ًافيفخ ًءام تلمح -مدآ

 اعد تلقثأو اهتدالو تبُرَق الف ءلمحلا تهتأو

 ًاحاص ًاًيوس ًارشب انتيطعأ نشل :هبر ناجوزلا

 دلولا نم انل تبهو ام ىلع كركشي نمت ننوكنل
 .حلاصلا

 ءاحلاص ادلو نيجوزلا هللا قزر ملف ()

 جارت تشل کک

 7 ر زانيم وک وجو ين نم
e ا > 

 00 ا

 ااا می اک را کک

 و 3
 ا رسنا لَو ہتھ 0 ب

 وموعد 04 دلا لموعد نار 7

 ET | © وصار

 ڪا وچ سیار هع ا
 وول و

 ب es نقص
2 5002 

 َنوُعَمَسم نادا

KE 
 1 رقياَيَع هدو و و :E ف مهواتيَس قاي وود

E 

 هلم يو
 هللا درفنا يذلا دلولا كلذ يف ءاكرش هلل العج ا کا

 لك نع هزنتو هللا ىلاعتف «هللا ريغل هادّبعف هقلخب
 / .كرش

 ؟ةقولخم يه لب «ءيش َقّلَح ىلع ردقت ال يهو «هتاقولخ هللا ةدابع يف نوكرشملا ءالؤه كرشيأ )١111(

 نأ عيطتست الو «ةقولخم يه لب ًائيش قلخت ال تناك اذإف «ًاءوس اهسفن نع عفدت وأ اهيدباع رصنت نأ عيطتست الو (197)
 .هَّّسلا هفسأو ملظلا ملظأ الإ اذه ْنِإ ؟ةهآ هللا عم ذحَّتُت فيكف ءاهسفن نع الو ءاهدبعي نمع هوركملا عفدت

 ؛مكعبتت الو مكءاعد عمست ال «ءىدهلا ىلإ هللا نود نم اهومتدبع يتلا مانصألا هذه -نوكرشملا اهءأ - اوعدت نإو (197)

 .ىدبت الو يد الو رصبت الو عمست ال اهنأل ؛اهنع مكتوكسو اهل مكؤاعد يوتسي

 نومعزت | متنك نإف «مکبرل نوكولمت مكنأ اک مهبرل نوكولمم مه -نوكرشملا اهيأ- هللا ريغ نم نودبعت نيذلا نإ (۱۹)

 مكنأ نیبت الإو مکبولطم اولّصحو مكل اوباجتسا نإف «مکل اوبيجتسيلف مهوعداف ًائيش ةدابعلا نم قحتست اهنأ يف نيقداص
 .ةيرفلا مظعأ هللا ىلع نورتفم نوبذاك

 نم ىلع مكنورصنيو مكنع اهب نوعفدي يأ مه مأ ؟مكجئاوح يف مكعم اهب نْوَعسي لجرأ مانصألاو ةههآلا هذهأ (195)

 ناذآ مهل مأ ؟هنورت الف مكنع بيغي امم اورصبأو اونياع ام مكتوف ّرعيف اهب نورظني نيعأ مهل مآ ؟ًاهوركمو اش مكب ديري

 مكتدابع هجو امف «تالآلا هذه نم ءيش اهيف سيل اهنودبعت يتلا مكتآ تناك اذإف ؟هوعمست ۾ اب مكنوربخيف اهب نوعمسي

 نم نيكرشملا ءالؤل -لوسرلا اهيأ- لق ؟رضلا عفد وأ عفنلا بلج ىلإ لصوتي اهب يتلا ءايشألا هذه نم ةيلاخ يهو ءاهايإ
 ينورخؤت الف «يب هوركم او ءوسلا عاقيإ ىلع اوعمتجا مث «ةدابعلا يف ءاكرش هلل مهومتلعج نيذلا مكتهلآ اوعدا :ناثوألا ةدبع

 .هدحو هللا ظفح ىلع يدامتعال ؛مكتملاب يلابأ ال ينإف «كلذب اولّجعو

 © نوط نود يڪ را طيش

 ااه



 فاعلا وس مسالا رجلا

5 ETT 
 كسر نوعیط شال ءوز ود نم نوع ني

 | اسجل ىدا لاره وعدت ناو © دورس ا نأ لو

 وفعلا ذخ دوال رهو ك إد ور طی رھ رتو |

 كرامو @ يره نع شرعا فرما رمو |
 ۵م يلَعميِمَس وا e ل

 انزل
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 ناس ليش ٌفيتَطْمَهَسَماَدِإْاَوَعَت

ETO 8 

 اهبل او5 ياو تاتار © نوم

 سرا صا دهی نمسا مآ امال
 )ا 0 اذه تغمس عدكم ا

 يظفح ىلوتي يذلا هللا ييو نإ )١95(

 «قحلاب نآرقلا يلع لزن يذلا وه ءيرصنو

 ىلع مهرصنيو «هدابع نم نيحلاصلا ىلوتي وهو

 -نوكرشملا اأ متنأ- نوعدت نيذلاو (190)

 الو «مكر صن نوعيطتسي ال ةهآلا نم هللا ريغ نم

 .مهسفنأ ةرصن ىلع نوردقي

 مكتهلآ -نوكرشملا اهيأ- اوعدت نإو (19)

 «مكءاعد اوعمسي ال دادسلاو ةماقتسالا ىلإ

 نم نيكرشملا ءالؤه ةحلآ -لوسرلا اهيأ- ىرتو
 ال مهو كيلإ رظانلاك كنولباقي ناثوألا ةدبع

 لضفلا -كتمأو تنأ يبنلا اهيأ- لَبْقا (194)

E 

7 
 BEE ا دو ت اوتصناو ركل اوع مىس 58 7 ا واس اي 2 1

<A e IG ةعزانم نع ضرعاو «ليمج ٍلْعِفو نسح وو - روو هاج ٤ 

 .ءايبغألا ةلهجلا ةاواسمو ءاهفسلا © ا لار نودو ةّعيخواع دك اي 6

 ناطيشلا نم -يبنلا اهبأ- كّئبيصيامإو ٠ كيد نعني 8 نأمل لالا
 2 © نود ووه وحس ر وداع نک دور کتیا ريخلا نع طيبثتو ةسوسوب هنم سيت وأ بضغ

O E EYهنإ هب ًاذيعتسم هللا ىلإ أجلاف ّشلا ىلع ثح وأ 00 7  

 .لعف لکب ميلع «لوق لكل عيمس
 ناطيشلا ةسوسو نم ضراع مهباصأ اذإ «هيهاون بانتجاو هضئارق ءادأب هباقع اوفاخف «هقلخ نم هللا اوقتا نيذلا نإ )9١1(

 نوصاع «هللا رمأب نوذخآ «ةريصب ىلع هللا ةيصعم نع نوهتنم مه اذإف ءهيلإ ةبوتلاو «هتعاط نم مهيلع هللا بجوأ ام اوركذت

 .ناطيشلل
 رخت الو «ةياوّقلاو ةلالضلا يف نجلا نم نيطايشلا مهدمت سنإلا لاّلض نم راّجفلا مهو «نيطايشلا ناوسخإو 3 ٠١

 DARE ا ولا يل ا

 اهيأ- محل لق .كسفن دنع نم اهتقلتخاو اهتّنَدحأ اله : اولاق ةيآب نيكرشملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ - ئجت ملاذإو )۲٠(

 هولتأ يذلا نآرقلا اذه وهو «هدنع نم ّيلِإ ىحوي ام عابتاب ينرمأ نإ هللا نأل ؛ّلْعِف يل زوجي الو يل سيل اذه نإ :-لوسرلا
 .نينمؤملا هدابع اهب هللا محري ةمحرو «ميقتسملا قيرطلا ىلإ نينمؤملا يدب« ًانايبو «مكبر نم نيهاربو ًاججح مكيلع

 .هب هللا مكمحر ي نأ ءاجر هولقعتل ؛اوتصنأو سانلا اأ هل اوعمتساف نآرقلا ئرق اذإو )3١4(

 رهجلا نيب أطسوتم هعداو .هنم بلقلا لَو ًافئاخ «هلل ًاعضاوتو ًاعشخت كسفن يف كبر -لوسرلا اهيأ- ركذاو )٠٠٠(

 .مهتاقوأ رئاس يف هنع نؤّهليو هللا ركذ نع َنولُفْغَي نيذلا نم نكت الو ءهرخآو راهنلا لوأ يف ةتفاخملاو
 ءراهنلاو ليللاب هنوحبسيو «هرماوأل نوداقني لب «هللا ةدابع نع نوربكتسي ال ةكئالملا نم كبر دنع نيذلا نإ )۲٠١(

 .نودجسي - هل كيرش ال - هدحو هلو «هب قيلي ال مع هنوهزنيو

۱۷٦ 



  لافنألا ةروس #

 مئانغلا نع -يبنلا اهيأ- كباحصأ كلأسي )١(

 نإ :مه لق ؟مهنيباهمسقت فيك «ردب» موي

 اهتمسق ىلوتي لوسرلاف «هلوسرو هللا ىلإ اهرمأ

 ىلعاومدقت الو هللا باقعاوقتاف «هبر رمأب

 ببسب ةمصاخملاو ةعزانملا اوكرتاو «هتيصعم

 اومزتلاو «مكنيب لاح ا اوحلصأو «لاومألا هذه

 ناييإلا نإف ؛نینمؤم متنك نإ هلوسرو هللا ةعاط

 .هلوسرو هللا ةعاط ىلإ وعدي

 ريد اذإ نيذلا مه ًاّقح هللاب نونمؤملا امنإ ()

 تايآ مهيلع تيلت اذإو ءمهبولق تعزف هللا

 «هيناعمل مهربدتل ؛مهناريإ عم ًاناميإ مهتداز نآرقلا

 الو «هريغ نوجري الف «نولکوتی یلاعت هللا لعو

 .هاوس نوبهري

 تاولصلا ءادأ ىلع نوموادي نيذلا 9

 نم مهانقزر اممو ءاهتاقوأ يف ةضورفملا
 .هب مهانرمأ اميف نوقفني لاومألا

 مه لاعفألا هذه نولعفي نيذلا ءالؤه ()

 اوس ااو

 ےہ رص کے سک | ہو 5 وو يوو وو

 رر اوامر تدار ر کیا 5 20

 ١ َرمَفَدراَمصَوَء لص د 20 دوت
 E 4 مزمل كيلو دف

 ا ر الح ہووے جے

 كير كر حا امڪ ۾ ٌميرك قزروم هر عمور هنر

 | نومك َنييؤمل ايداي كيب

 س ادت نكر
 E پالا ی دخ ر ڪوي داو دو وريم

 تاد ارعا ودونو ر ڪڪ 52 71
5-5 

 5 تنا يكس ليلك اد حلا یحی

 .ةنجلا وهو «ميرك قزرو ؛مهبونذ نع وفعو «هللا دنع ةيلاع لزانم م «مهيلع هللا لزنأ اهب اتطابو ًارهاظ ًاقح نونمؤملا

 كلذك «ملسو هيلع هللا لص هلوسر مستو همْسَق ىلإ اهلعجو «مكنم هللا اهعزتناف مناغملا يف متفلتخا امل مكنأ امك ()

 نم قيرف ةهارك عم ليربج هب كاتأ يذلا يحولاب كلذو «شيرق رْيِع ءاقلل «ةنيدملا» نم جورخلاب -يبنلا اهيأ- كبر كرم
 .جورخلل نينمؤملا

ٍ 9 
eT 

 مهو «توملا ىلإ نوقاسي مهنأك «عقاو كلذ نأ مه نبت ام دعب نم لاتقلا يف نينمؤملا نم قيرف -يبنلا اأ - كلداجي (5)

 .ًانايع هيلإ نورظني
 لاتق وهو «ريفتلا وأ «قازرأ نم هلمحت امو ريعلا :نيتفئاطلا ىدحإب رّمَظلاب مكل هللا دَعَو -نولداجملا اهيأ- اوركذاو (۷)

 لاتقب مكايإ هرمأب هيلْعُيو مالسإلا قحي نأ هللا ديريو «لاتقلا نود ريعلاب رَمَظلا نوبحت متنأو «مهيلع راصتنالاو ءادعألا

 .كالهاب نيرفاكلا لصأتسيو ءرافكلا

 .كلذ نوكرشملا هرك ولو .هلهأو كرشلا َبِهْذُيو ءهلهأو مالسإلا هللا ريل (4)

 الب



 ےس ¢ 5 ٤

 و رفقا ام امسا مڪي

 راقات ورڪ

CP 2 00 و 
5 

 ني َنيِرْفَكحْلِل و

 نياي اداوم

 و

 4 هلن هل وسو هَل

 ذإ «ردبا موي مكيلع هللا ةمعن اوركذا (9)

 هللا باجتساف .مكودع ىلع رصنلا نوبلطت

 نم ةكئالملا نم فلأب مكّدم ينإ :ًالئاق مكئاعدل

 .ًاضعب مهضعب عبتي «ءامسلا

 مكل ةراشب الإ دادمإلا كلذ هللا لعجامو )٠١(

 رصنب اونقوتو «مکبولق هب نكستلو «رصنلاب
 ةدشب ال «هللا دنع نم الإ رصنلا امو «مكل هللا

 يف ميكح «هکلم يف زيزع هللا نإ .مكاوقو مكسأب

 .هعرشو هريبذت

 هنم ًانامأ ساعنلا مكيلع هللا يقلي )1١(

 لزنيو «مکبلغی نأ مكودع فوخ نِم مكل
 مكرهطيل ؛ًاروهط ءام باحسلا ني مكيلع

 يف مكنع ليزيو «ةرهاظلا ثادحألا نم هب

 ّدشيلو «هرطاوخو ناطيشلا سواسو نطابلا
 مادقأ هب تبثيو «لاتقلا دنع ربصلاب مكبولق ىلع

 ال ىتح رطملاب ةيلمرلا ضرألا ديبلتب نينمؤملا

 .مادقألا اهيف قلزنت

 ةكئالملا ىلإ -يبنلا اهيأ- كبر يحويذإ(١؟)

 نيذلا بولق يف يقلأس ءاونمآ نيذلا مئازع اوقف «مكرصنأو مكنيعأ مكعم ينأ ردب» ةوزغ يف نيملسملا مهب هللا ّدمأ نيذلا

 .لصُفِمو فرط لك مهنم اوبرضاو «رافكلا سوؤر -نونمؤملا اهيأ- اوبرضاف هراَّصلاو ةلذلاو ديدشلا فوخلا اورفك

 فلاخي نّمو ؛هلوسرو هللا رمأل مهتفلاخم ببسب ؛مهفارطأو مهقانعأو مهسوؤر برص نم رافكلل ثدح يذلا كلذ (1

 .ةرخآلاو ايندلا يف هل باقعلا ديدش هللا نإف «هلوسرو هللا رمأ

 ءايندلا ةايحلا يف هوقوذف -ايندلا يف هلوسرو هللا رماوأل نوفلاخملا نورفاكلا اهيأ- مكل هتلّجع يذلا باذعلا مكلذ )١15(

 .رانلا باذع ةرخآلا يف مكلو

 مهوُلَوُت الف مكنم نيبراقتم لاتقلا يف اورفك نيذلا متلباق اذإ «هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدَص نيذلا اهيأ اي )٠١(

 .مهيلع مكرصانو مكعم هللا نإف .مه ل اوتبثا نكلو «مهنع اومزهنتف ,مكروهظ

 ثيح برحلا يرضاح نيملسم ا ةعامج ىلإ ًازاحنم وأ رافكلا ةديكل ًافطعنم الإ فحزلا تقو هرهظ مكنم مّهَوُي نمو(

 .بلقنملاو ريصملا سئبو «منهج هماقَمو هللا نم بضغلا قحتسا دقف ءاوناك

14 



 ےک و ہے 2 ا وي نيك رشم ا -نونمؤملا اهيأ- اولتقت ملف (10)

 تمر د| تیم رام ور هلم نڪو اتا فا د یی هلا یک ریا

 SES هتم َنيِيِمَّوُم کک لو اغ نكلو-ىبتلااأ- تيمر نيح تيمرامو «كلذ
 رکھو لار و 5 48 9 7 ىلإ اهتيمر يتلا ةيمرلا لصوأ ثيح «ىمر هللا

 نار حماس ارنا a ٌرعيو تاجردلا ىلعأ ىلإ داهم اب مهلصويو و ا 6 ' هلوسرو هللاب نينمؤملا ربتخيلو ؛نيكرشملا هوجو
 0 لو ةو لق ےہ ویناو ھت اک( نإ .كلذ ىلع هناحبس هل اوركشيف «مهيلع هتمعن
 امو هب متررسأ ام مكلاوقأو مكئاعدل عيمس هللا

 .هدابع حالص هيف اهب ميلع «متنلعأ

 مهيمرو نيكرشملا لتق نم لعفلا اذه (14)
 ىلع نينمؤملا رصتب نسحلا ءالبلاو ءاومزهنا نيح

 مد
 4 ملاحم ەل ٣َا ٽڪر واسر

 570 اوسو هناا وعيطا اوما 52500
 50 س i ي و

 هوان کک وتلو نوع َرْكنأَو (يف- هللا نأو «نينمؤملل هللا نم وه «مهئادعأ
 نع اودا رس !١ © نومَمَساَل 2 ىتح نيرفاكلا ركم لِطبُمو فِعضُم - ليس

 ر 8 2 .اوكلهي وأ قحلل اوداقنيو الذي

 : | عقوي نأ هللا نم -رافكلا اهيأ- اوبلطت نإ (۹)
 باجأ دقف نيملاظلا نيدتعملا ىلع هباذعو هسأب
 ناك ام هباقع نم مكب عقوأ نيح «مکبلط هللا

 اهيأ- اوهتنت نإو «نيقتملل ةربعو مكل الاكن

 هيبت لاتقو هلوسرو هللاب رفكلا نع - رافكلا

Ey 9 
 اء

 ف
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  Eيف مكل ريخ وهف 4

 لاتقو برح ا ىلإ اودوعت نإو «مکارخأو مكايند 1 2-6

 دس اأ ا 2 نيتمؤملا هعابتأ لاتو ملين لعالم 3

8 ES 6ينغت نلو «اردب» موي متمزه اک مکتمیزهب ْذْعَن ١ 
 «ردباا موي مكنع نغت مل اک ًائيش مكتعامج مكنع 20

 نينمؤملا ددع ةلقو مكداتعو مكددع ةرشك عم

iTهرصنو هدييأتب نينمؤملا عم . 

 ا ا ا ی اوا ر نالا ا اي( ۰ (

 .نيهاربلاو ججحلا نم نآرقلا يف مكيلع ىلتيام نوعمست متنأو
 اوعمس اذإ نيذلا نيقفانملاو نيكرشملاك ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسرو هللا ةفلاخم يف نونمؤملا اهيأ اونوكت الو(

 .هيف نوركفي الو ءاوعمس ام نوربدتي ال ةقيقحلا يف مهو ءانناذآب انعمس : اولاق مهيلع ىلتي هللا باتك

 مكبلا ؛نوعمسي الف قحلا ع(اس نع مهناذآ تّدسنا نيذلا ٌمصلا هللا دنع -هللا قلحت نم- ضرألا ىلع ٌبدام رش نإ 5
 .هيهخو هرمأ هللا نع نولقعي ال نيذلا مه ءالؤه «نوقطني الف هب قطنلا نع مهتنسلأ تسرح نيذلا

Eمالوم  e Nكلر ةيماربو هيو  
 مهو هل مهمهف دعب ًادانعو ًادصق ناهيإلا نعاوّلوتل - ريدقتلاو ضرفلا ىلع- مهعمسأ ولو «نونمؤيال مهنأو مهيف ريخال هنأ ملع
 .هوجولا نم هجوي قحلا ىلإ محل تافتلا ال ءهنع نوضرعم

 ؛قحلا نم مكيبحي امل مكاعد اذإ ةعاطلاب لوسرللو هلل اوبيجتسا ًالوسرو ًايبن دمحمبو ًابر هللاب اوقّدص نيذلا اهبأ اي (15)
 «ءايشألا عيمج يف فرصتملا وه ىلاعت هللا نأ -نونمؤملا اهيأ- اوملعاو «ةرخآلاو ايندلا يف مكتايح حالصإ ةباجتسالا يفف
 توكلم هديب ذإ ؛مكاعد اذإ هل باجتسي نأ يغبني يذلا هناحبس وهف «هبلق هيهتشي امو ناسنإلا نيب لوحي نأ ىلع رداقلاو

 .قحتسي اهب ًالك يزاجيف «هیف بير ال مويل نوعّمجت مكنأ اوملعاو «ءيش لك

 لب «بنذلا رشاب نم الو يصاعملا لهأ اهب صحت ال «هريغو ءيسم ا اهم معي ةنحمو ًارابتخا -نونمؤملا اهيأ- اورذحاو (15)
 .هيبو هرمأ فلاخ نمل باقعلا ديدش هللا نأ اوملعاو «هوركني ملو ملظلا راكنإ ىلع اورَدَق اذإ مهعم نيح اصلا بيصت
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 لتنال سالا

EETد  
 رب رر

 رر و هور صب
 اماسي 0 3-0

 لوما ء ني

 وک ر
 تاو ةَ

 را تیرا اھ عقل
 ا رك ناقد رحل هجين

 ا 2
 ل واسر

 0 e رق

 مهي 5

 E sS عم

 اهنا نإ ملأ ااا ادا

٤ 

 سا

 ا

 ملا راجح ا ع رطمأو ك دنع نم يحوم

 تاو ربحا ناڪ امر ھر يأ باد عبا
 ص وو 3

 © توزعت مهوب دعم هلأ

 مكيلع هللا معن نونمؤملا اأ اوركذاو )١١(
 «نوروهقم ددعلا وليلق (ةكم» ب متنأ ذإ

 م كريم دكا قدا ول

 رصنب مكاّوقو «ةنيدملا» وهو هيلإ نووأت ىوأم

 ان ميال اي يلا

 يارا يذل

 08 هب معنأو 0

 اولمعو هلوسرو هللا اوقّدِص نيذلا اهمأ اي(50)
 هللا هبجوأ ام كرتب هلوسرو هللا اونوخت ال هعرشب

 ايف ارط رقت الر دنع مهاب لیتر مکی
 بجي ةنامأ هنأ نوملعت متنأو هيلع هللا دكا

 .اهم ءافولا
 يتلا مكلاومأ نأ -نونمؤملا اهبأ - اوملعاو (۲۸)
 مهبهو نيذلا مكدالوأو ءاهيف هللا مكفلختسا
 ملعيل ؛هدابعل ءالتباو هللا نم رابتخا مكل هللا

 اهب نولغشني وأ ءاهيف هنوعيطيو اهيلع هنوركشيأ
 ميظع باوثو ريخ هدنع هللا نأ اوملعاو ؟هنع
 .هعاطأو هاقتا نمل

 اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اهيأ اي (۲۹)
 بانتجاو هرماوأ لعفب هللا اوقتت تت نإ هعرشب
 «لطابلاو حلا نيب ًالْضَق مكل لعجي هيهاون
 اهرتسپو مكبونذ نم فلس ام مكنع حمي
 ناسحإلا وذ هللاو .اهب مكذخاؤي الف «مکیلع
 عساولا ريثكلا ءاطعلاو
 كل ديكي نيح ا ركذاو (۳۰)

 «مه ءازج مهيلع مهركم هللا درو «كل نوديكيو . كدلب نم كوفني وأ كولتقي وأ كوسبحيل ؛اةّكم»ب كموق وكرشم

 نيركاملا ريخ هللاو «هللا ركميو

 ول «لبق نم اذه انعمس دق :قحلل ًادانعو مهنم ًالهج اولاق ز زيزعلا نآرقلا تاي هللاب اورفك نيذلا ءالؤه ىلع ىلتت اذإو (*1)
 .نيلوألا بيذاكأ الإ -لوسرلا اهيأ- انيلع هولتت يذلا نآرقلا اذه ام ؛نآرقلا اذه لثم انلقل ءاشن
 انيلع رطمأف كدنع نم قحلا وه دمحم هب ءاج ام ناك نإ :هللا نيعاد كموق نم نيكرشملا لوق - لوسرلا اهيأ- ركذاو (*؟)

 عجوم ديدش باذعب انتئا وأ «ءامسلا نم ةراجح

 بدعم هللا ناك امو «م هيا رهظ نيب -لوسرلا اهيأ- تنأو «نيكرشملا ءالؤه بّذعیل ىلاعتو هناحبس هللا ناك امو (1)
 .مهبوتذ نم نورفغتسي مهو



 لاَكنألاٌةَروُس عالام

 یراق اا مهو هلا باذع نوقحتسي ال فيكو (14)

 سر E 6 ةبعكلاب فاوطلا نع نينمؤملا هءايلوأ نودصي

 8 ايو اواڪ امو رار ءايلوأ اوناك امو ؟مارحلا دجسملا يف ةالصلاو
 ر هزم لك لا 24 ٤ : نا ١

 لكس E لو هضئارف ءادأب هنوقتي نيذلا الإ هللا ءايلوأ نإ هلل
 4 1 2 ا 3 .٠

 تادا وفود ًةَيِدَر مال إيلان [أ9  ؛نوملعيال رافكلا رثكأ نكلو «هيصاعم بانتجاو
 © توک ب 1 .هب ىلوأ مهُريغ ءأرمأ مهسفنأل اوعَّدا كلذلف
 کا ا N ا يروا f ff 5 7 و e ل الإ مارحلا دجسملا دنع مهتالص ناك امو ("5)

 ماهو ونسوا ل يوس ناوی ل رسألاو لتقلا باذع اوقوذف .ًاقيفصتو ًاريفص
 ٤ ال يتلا مكلاعفأو مكدوحج ببسب ؛«ردب» موي

 لوول 0 دمي تورش و ممر ٌديحوت نودحاجلا ؛ةرفكلا الإ اهيلع مدقُي

 .مهيبن ةلاسرو

 ١ اوصعو هللا ةينادحو اودحج نيذلا نإ 32

 وو ككل يلزم ھج نم مهاثمأ ا وطعيف مهللاومأ نوقفني هلوسر
 أودوُعَينإَو تاس دق نإاورفكح ليبس نعاودصيل ؛لالضلا لهأو نيكرشملا اتهم ا اوه نإ اَوَفَع 1 50 .

 ف 2 ف «هلوسرو هللاب نايإلا نع نينمؤملا اوعنميو هللا
 ST ةبقاع نوكت مث «كلذ ىف م اومأ نوقفنيسف

a 2 5دلارو نواوس 1 2  
 مهلاومأ نآل ؛مهيلع ةرسحو ةمادن كلت مهتقفن

 رون ءافطإ نم نولُمأي اب نورفظي الو ءبهذت
 نونمؤملا مهمزه مث هليبس نع دصلاو هللا

 نورشحي منهج ىلإ اورفك نيذلاو .رمألا رحآ
 .اهيف نوبذعيف

 هللا زيميل ؛هليبس نع دصلاو هللاب ناهيإلا نع سانلا عنمل مهاومأ اوقفنأو «مهبرب اورفك نيذلا ءالؤه يزخيو هللا رشحي (۷)

 هلعجيف «بكارتم ًايكارتم ضعب قوف هضعب هللا نيد نع ٌدصلل قفنأ يذلا مارحلا لاملا هللا لعجيو «بيطلا نم ثييبخلا ىلاعت

 .ةرخآلاو ايندلا يف نورساخلا مه رافكلا ءالؤه «منهج ران يف

 هللا لص يبنلا ةوادعو رفكلا نع اورجزني نإ :كموق يك رشم نم هللا ةينادحو اودحج نيذلل -لوسرلا اهبأ- لق (")

 مالسإلاف بوثذلا نم قبس ام مهل هللا رفغي «نينمؤملاو لوسرلا لاتق مدعو هدحو هللاب نايإلا ىلإ اوعجريو «ملسو هيلع

 ةقيرط تقبس دقف اردب» موي مهب اهتعقوأ يتلا ةعقولا دعب -لوسرلا اهمأ- 00 هلبق ام جَ
 .ةبوقعلاو باذعلاب مهلجاعن اننأ مه دانع ىلع اورمتساو اوبذك اذإ مهنأ يهو «نيلوألا

 ههل كيرش ال هدحو هللا الإ َدَبْعُيالو هللا ليبس نع ٌدصو كرش ش نوكي ال ىتح نيكرشملا -نونمؤملا اهيأ- 0

 نع اورجزنا نإف ؛هريغ نود ةصلاخ هلل اهلك ةدابعلاو ةعاطلاو نيدلا نوكي ىتحو «ضرألا يف هللا دابع نع ءالبلا عفتريف

 لوخدلاو رفكلا كرت نم نولمعي ام هيلع ىفخي ال هللا نإف ءمكعم قحلا نيدلا ىلإ اوراصو هللاب كرشلا نعو نينمؤملا ةنتف
 .مالسإلا يف

 الإ اًوَبَأو «مكلاتق كرتو هلوسرو هللاب نايإلا نم -نونمؤملا اهيأ- هيلإ مهومتوعد اع نوك رشملا ءالؤه ضرعأ نإو (40)
 .مكتادعأ ىلع هئايلوألو مكل رصانلاو نيعملا َّمْعِن .مهيلع مكرصانو مكنيعم هللا نأ اونقيأف «مكلاتقو رفكلا ىلع رارصإلا
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 ٍلاَمألاةَبوُع شالا

 هب مترْفَظ ام نأ -نونمؤملا اهمأ- اوملعاو (1)

 هسامخأ ةعبرأف هللا ليبس يف داهجلاب مكودع نم

 سمخلاو ؛ةكرعملا اورضح نيذلا نيلتاقملل

 ءلوسرللو هلل لوألا : ماسقأ ةسخ أري يقابلا

 يناثلاو «ةماعلا نيملسملا حلاصم يف لعجيف ِاَعَمَح
 ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبارق يوذل 5 0

 سمخلا مهل ل «بلطملا ونبو مشاه ونب مهو ا رش فاول فسد
 ثلاثلاو مه لحت الاهنإف ةقدصلا ناكم 5 هلا ا

 نس نود مهو مهؤابآ تام نيذلا دالوألل نأ : ملا صف

 نوكلمي ال نيذلا نيكاسملل عبارلاو ؛غولبلا 2

 رفاسملل سماخلاو «مهتجاح دسیو مهيفكي ام
 ديحوتب نيّرقم متنك نإ «ةقفنلا هب تعطقنا يذلا

 دمحم هدبع ىلع لزنأ اب نينمؤم «هل نيعيطم هللا
 رصنلاو ددملاو تايآلا نم ملسو هيلع هللا لص

 ىقتلا موي ««ردب»ب لطابلاو قحلا نيب قّرَق موي
 ءيش لك ىلع هللاو .نيكرشملا ٌعَمْحَو نينمؤملا عم

 .ءيش هزجعي ال ريدق : 2 اسو س

 بناج ىلع مقنك امنيح اوركذاو (9) : ر هلا

 مكودعو .«ةنيدملا» ىلإ برقألا يداولا 5
 ةراجتلا ريعو «ىصقألا يداولا بناجب لزان

 رحبلا» لحاس ىلإ مكنم لفسأ ناكم يف

 ناك ًارمأ يضقيل ؛داعيم ريغ ىلع مكعمج هللا ّنكلو «متفلتخال ءاقللا اذهل ًادعوم اوعضت نأ متلواح ولو ««رمحألا
 تعطقو اهنياعف هل تتبث هلل ةجح نع مهنم كله نَم كلهيل كلذو ؛رسألاو لتقلاب هتادعأ نالّذَخو هئايلوأ رصنب الو عفم

 «ءيش هيلع ىفخيال «نيقيرفلا لاوقأل عيمسُ هللا نإو .هل ترهظو تتبث دق هلل ةجح نع ّيح نم ايحيلو «هرذع

 اا مناك معلم
 اوؤرتجاو :مهبولق تيوقف «كلذب نينمؤملا تربخأف «كمانم يف كودع ددع ةلق هللا كارأ |نيح -يبنلا اهمأ- ركذاو (5)

 نم مّلس هللا نكلو «لاتقلا رمأ يف متفلتخاو منتبَجو ؛مهتاقالم يف كباحصأ ددرتل مهددع ةرثك كبر كارأ ولو مهبرح ىلع
 .سوفنلا عئابطو بولقلا ايافخب ميلع هنإ . كلذ ةبقاع نم ىّجنو «لشفلا

 اوكرتيل؛ مهنيعأ يف مكلّلقو هيلع متأرتجاف ًاليلق مهومتيأرف ةكرعملا ضرأ ىلإ ءادعألا زرب امنيح ًاضيأ ركذاو (55)

 ةملكو ايلعلا يه هللا ةملك تناكف «ةبلغلاو رصنلاب مكل هللا ُدْعَو ققحتيف ءًالوعفم ناك ًأرمأ هللا يضقيل ؛مكبرحل دادعتسالا

 .قحتسي اهب ًالك يزاجيف ءاهلك رومألا ريصم هللا ىلإو .ىلفسلا اورفك نيذلا
 الو اوتبثاف «مكلاتقل اودعتسا دق رفكلا لهأ نم ةعامج متيقل اذإ «هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقدص نيذلا اأ اي (55)

 .اوزوفت يكل ؛مكودعب رّمَّظلاو مكيلع رصنلا لازنإل نيلهتبم نيعاد ًاريثك هللا اوركذاو «مهنع اومزهنت
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 لقب عا 2

 روس شاملا جلا

 َبَهْذَدَوأو تفحم اوغر الو ءور لا اوعي لك يف هلوسر ةعاطو هللا ةعاط اومزتلاو 7

A 3 ET ١ 3 
 12 7 ا 0

 01 شوي يم : 4 ر 2 و 2 وتا تیرا ممه ار رر فلتختو مكتملك قرفتتف اوفلتخت الو «مكلاوحأ
 دودو سالا رو رطب مھر بو ناور نزا اڪ مكر صنو مكتوق بهذتو اوقعضتف «مکبولق
 نيرباصلا عم هللا نإ .ودعلا ءاقل دنع اوربصاو

 .مهذخي نلو ءدييأتلاو رصنلاو نوعلاب

 اوجرخ نيذلا نيكرشملا لثم اونوكت الو )٤۷(

 نع سانلا اوعنميل ؛ًءايرو اريك مهدلب نم
 ال طيحم نولمعي اب هللاو .هللا نيد يف لوخدلا

 نيكرشملل ناطيشلا نّسح نيح اوركذاو (48)

 مكبلغي نل :مهل لاقو «هب اومه امو هلاوؤاج ام

 :ناقيرفلا لباقت الف «مكر صان ينإو «مويلا دحأ

 مهعمو نوملسملاو «ناطيشلا مهعمو نوكرشملا

 :نيكرشملل لاقو ءاربْذُم ناطيشلا عجر ؛ةكئالملا

 ةكئالملا نم نورت ال ام ىرأ ينإ « مكنم ءيرب نإ

 هللا فاخأ ينإ ءنيملسملل ًاددم اوؤاج نيذلا

 نمل باقعلا ديدش هللاو .مهنم أربتو مهلذخف

 .ًاحوصن ةبوت بتي لو هاصع
 ءالؤه رغ :مهودع ةرثكو نيملسملا ةلق نوري مهو «بولقلا ىضرمو قافنلاو كشلا لهأ لوقي نيح اوركذاو (59)

 نإف «هلذخي نل هللا نإف هدعوب قثيو هللا ىلع لكوتي نم هنأ نوقفانملا ءالؤه كردي مو .دراوملا هذه مهدروأف «مهثيد نيملسملا

 .هعنصو هريبدت يف ميكح «ءيش هزجعي ال زيزع هللا

 ؛مهلابقإ لاح يف مههوجو نوبرضي مهو ءاهعازتناو رافكلا حاورأ ةكئالملا ضبق لاح -لوسرلا اهيأ- نياعت ولو (00)

 هببس ناك نإو قايسلا اذهو .ً(يظع ًارمأ تيأرل «قرحملا باذعلا اوقوذ :مه نولوقيو «مهرارف لاح يف مهروهظ نوبرضيو
 .رفاك لك قح يف ماع هنكلو ««ردبا ةعقو

 هقلح نم ًادحأ هللا ملظي الو ءايندلا مكتايح يف ةئيسلا مكلامعأ ببسبف نوكرشملا اهيأ مكباصأ يذلا ءازمجلا كلذ (01)

 .روجب ال يذلا لدعلا مكا وه لب «ةرذ لاقثم

 لسر اوبّذك امدنع «هل نيقباسلاو نوعرف لاثمأ نم ةقباسلا ممألا نم ةاغطلا باقع يف هللا ةّنُس ذئموي نيكرشملاب لزن ام نإ (07)

 | سس ل

 سز دلو )طيح تروا شبام و هنأ ا
 رمزا برک ھم نعيشه 4

 39 وسال

 .هبنذ نم بتي ملو هاصع نمل باقعلا ديدش «رهقب ال يوق هللا نإ .مهبونذ ببسب هباقع مهب لزنأ هللا نإف «هتايآ اودحجو هللا
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 ىلع معنأ اذإ هللا نأب بسلا ءازجلا كلذ ()

 مهاح اوريشي ىتح مسهنم اهبلسي م ةمعن موق
 لاوقأل عيمس هللا نأو «ةئيس لاح ىلإ ةبيطلا

 و را حرا حط را 3 هيو
 .هتئيشمو هملع 3 ال رهف اوك نامت نأ دنع ناو دارس

 و وهل لآ نأشك كلذ يف نيرفاكلا ءالؤه نأش (55) 0

 اوبذك نيذلا ٍنأشو ءىسوم اوبذك نيذلا نوعرف لڪ رهه طم 6

 ببسب هللا مهكلهأف ةقباسلا ممألا نم مهلسر

 مهنم لكو .رحبلا يف نوعرف لآ قرغأو ,مهبونذ
 هللا لسر مهبيذكت نم هُلْعِف هل نكي ملام ًالعاف ناك

 .هريغ ةدابعلا يف مهكارشإو «هتايآ مهدوحجو DESTS رھ

 رافكلا هللا دنع ضرألا ىلع بد ام ّدش نإ(55) د ق ق 1

 هللا لسر نوقدصي ال مهف ءرفكلا ىلع نوٌّرصملا 9 .a ر ت تدرون |
 .هعرش نوعبتي الو «هتينادحوب نوُرقُيالو 00 رکوال ١

E.اولخد نيذلا ٌدوهيلا رارشألا كئلوأ نم (07) 7 ولما ج نار 3 00 ار  

 و الو وا ا ااا ی 7 ا 6 لڪ روال ب

 «ةرملا ولت ةرملا مهدهع نوضقني مث ءادحأ كيلع 18

 .هللا نوفاخي ال مهو

 بولق يف بعرلا لخْدُي ام باذعلا نم مهب ُلِزنأف :ةكرعملا يف قيثاوملاو دوهعلل نيضقانلا ءالؤه تهجاو نإف (00)

 .نوقباسلا هيلع مدقأ يذلا لثم ىلع نوئرتجي الف «نوركّذي مهلعل ؛مهعومج تتشيو «نيرخآلا

 ملعلا يف نييوتسم نافرطلا نوكي يك ؛مهدهع مهيلإ قلأف اهرداوب ترهظ ةنايخ موق نم -لوسرلا امأ- تفخ نإو (5)

 .قاثيملاو دهعلل نيضقانلا مهدوهع يف نينئاخلا بحي ال هللا نإ .مويلا دعب دهع ال هنأب

 .هللا باذع نم اوتي نل مهنإ «مهيلع ردقي ال هللا نأو ءاّجنو اوتاف مہأ هللا تايآ اودحج نيذلا َننظي الو (09)

 بولق يف ًةبهرلا كلذب اولخْدُتل :ةَّدُعو ِدَدَع نم هيلع نوردقت ام لك مكئادعأ ةهجاومل- نيملسملا رشعم اي- اوُدعأو (10)

 .هنورمضي ام ملعيو مهملعي هللا نكل «نآلا مبتوادع مكل رهظت ال نيرخآ اوفيختو ءمكب نيصبرتملا مكئادعأو هللا ءادعأ

 ال متنأو ءةمايقلا موي ىلإ هباوث مكل رخديو ءايندلا يف مكيلع هللا هفلخي ًاريثك وأ ًاليلق هللا ليبس يف هريغو لام نم اولذبت امو

 .ًائيش كلذ رجأ نم نوصقنت

 وه هنإ .هب قثو «هللا ىلإ كرمأ ضّوَقَو -يبنلا اهيأ - كلذ ىلإ لوف مكتملاسم يف اوبغرو برحلا كرت ىلإ ولام نإو (1
 مهتاّينب ميلعلا مهلاوقأل عيمسلا

185 



 كي ّركملا كود هاع نيذلا دارأ نإو ( ۳ .0)

 لزنأ يذلا وه هنإ ؛مهعادخ كيفكيس هللا نإف

 نيرجاهملا نم نينمؤملاب كاّوقو هرصن كيلع

 ول «قرفتلا دعب مهبولق نيب عمو ءراصنألاو

 تعطتسا ام مهبولق عمج ىلع ايندلا لام تقفنأ

 ناهيإلا ىلع اهنيب عمج هللا نكلو «ًاليبس كلذ ىلإ
 0 و ل هکلم يف زيزع هنإ «نیباحتم ًاناوخإاوحبصأف

 نشا اوي ایرو لكيت ايي : .هريبدتو هرمأ يف ميكح 5 اما 1 2

 0 2 رت نا ل نيذلا يفاكو «كيفاك هللا نإ ىبنلا اهيأ اي (5)
 7 روا 2

 ع هللا .مكئادعأ رش نينمؤملا نم كعم

 )٠١( «لاتقلا ىلع كب نينمؤملا بح يبنلا اهيأ اي  7 eا ل 5

 يمه تروا وو وم ندب ِنْيَملَأ ا ودعلاءاقل دنع نورباص نورشع مكنم نكي نإ
 عدو دير نضل فنی رس اتل نی نأ ر( ةدهاجم ةثام مكنم نكي نإو «مهنم نيتئام اوبلغي

 1 ا ت ایر دويل 3 ماجا موق مين «رابكلا نمانلا رباعي هما

 ْ 86 ھل 0 م 4 يف نيدهاج ان هللا دعأ اَمِل مهدنع مُهف الو

 74 د ا ب 2 هل 5 : ضرألا يف ولعلا لجأ نم نولتاقي مهف «هليبس

 .اهيف داسفلاو

 املنونمؤملا اأ مكنع هللا ففخ نآلا(

 هللا نذإب مهنم نيفلأ اوبلغي فلأ مكنم نكي نإو «نيرفاكلا نم نيتث + ريلي رباع هلام عجم نك نإب ا ن

 .هرصنو هدييأتب نيرباصلا عم هللاو . ىلاعت

 «نيدلا مئاعد دطويو مهبولق يف بعرلا لاخدإل ؛لتقلا يف غلابي ىتح هئادعأ نم ىرسأ هل نوكي نأ يبنل يغبني ال (۷)

 .ةرخآلا كردت هب يذلا هنيد راهظإ ديري هللاو ءايندلا عاتم «ردب» ىرسأ نم ءادفلا مكذخأب -نيملسملا رشعم اي- نوديرت

 .هعرش يف ميكح هرَهَُي ال زيزع هللاو

 ببسب ميظع باذع مكلانل «ةمألا هذه ىرسألا ءادفو ةمينغلا ةحابإب ردقلاو ءاضقلا هب قبس هللا نم باتك الول (54)

 عيرشت |هنأشب لزني نأ لبق ءادفلاو ةمينغلا مكذخأ

 «هدابعل روفغ هللا نإ .هتاعيرشتو هللا نيد ماكحأ ىلع اوظفاحو «بيط لالح وهف ىرسألا ءادفو مئانغلا نم اولكف (19)

 . مهب ميحر
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 :«ردبا يف مهومترسأ نمل لق يبنلا اهيأ اي )۷١(

 ملعي نإ مكنم ذخأ يذلا ءادفلا لعاوسأت ال

 دخأ اه ًاريمخ مكتؤي اريخ مكبولق يف لاعت هلا 1 0 اك ١
 ًاريخ هلضف نم مكل رسي نأب لاملا نم مكنم 2

 هللا يضر سابعلل هدعو هللا زجنأ دقو- ًاريثك

 هناحبس هللاو .مكبونذ مكل رفغيو «-هريغو هنع

 مهب ميحر ءاوبات اذإ هدابع بونذل روفغ

 اهيأ- مهحارس َتُفَلَْطَأ نيذلا دري نإو 07١

 ىرخأ ةرم كب ردغلا ىرسألا نم -يبنلا 267 اب

 فكوبراحو لبق نم هللا اوناخ دقف سي الف نیلا ر ال اکو وکی رو کتب

 هيلع يوطنت اهب ميلع هللاو .مهيلع هللا كرصنف تؤ كت وعن هنأ ردكم
 .هدابع نوؤش ريبدت يف ميكح ءرودصلا 1 اا وراهم 5 ””اَسقَو ضمد
 اولمعو هلوسرو هللااوقَّدَص نيذلا نإ (۷) 5 مۇلا 0-008

 دلب وأ ؛مالسإلا راد ىلإ اورجاهو ههعرشب 0 دباران © هيك یر رو 537 لاح

 لیس اددعاجو پردا ن ندرك و راوية ةطصتتأو اها راك
 يف نيرجاهملا اولرنأ نيذلاو «سفنلاو لامل اب فا ا یک ا ا تكف تہی کوا ب

 هللا نيد اورصنو «مهاومأب مهوساوو «مهرود 2

 ا رص رس

 اوا کوا
IIS 

 000 اورو أوو 007 هنأ

 يل رجا راو اوم

 ملو اونمآ نيذلا امأ .ضعب ءارصن مهضعب كئلوأ

 مكترصن اوبلطف رافكلا نم ملظ مهيلع عقو نإو ءاورجاهي ىتح مهترصنو مهتياحب نيِفَّلكم متسلف رفكلا راد نم اورجاهي

 .هلمعو هتين ردق ىلع ًالك يزجي «مكلامعأب ريصب هللاو .هوضقني مل دكؤم دهع مهنيبو مكنيب موق ىلع الإ ءمهل اوبيجتساف
 نع نينمؤملل ةنتف ضرألا يف نكت ضعب ءارصن -نونمؤم ا اهيأ- اونوكت مل نإو ءضعب ءارصن مهضعب اورفك نيذلاو ()

 .رفكلا مئاعد ةيوقتو هللا ليبس نع دصلاب ضيرع داسفو «هللا نيد

 اودهاجو «مهير ةدابع نم هيف نونكمتي ًادلب وأ ,مالسإلا راد نيدصاق مهرايد اوكرتو «هلوسرو هللاب اونمآ نيذلاو )۷٤(

 نوقداصلا نونمؤملا مه كئلوأ «دييأتلاو لاملاب مهُوَساَوو مهْؤَوآو نيرجاهملا مهناوخإ اورصن نيذلاو «هللا ةملك ءالعإل

 .ميعنلا تانج يف عساو ميرك قزرو «مهبونذل ةرفغم مهل اقح

 اهيأ- مكنم كئلوأف «هللا ليبس يف مكعم اود هاجو اورجاهو «راصنألاو نيرجاهملا ءالؤه دعب نم اونمآ نيذلاو (۷)

 .نيملسملا ةماع نم هللا مكح يف ثراوتلا يف ضعبب ىلوأ مهضعب ةبارقلا ولوأو «مكيلع ام مهيلعو مكل ام مهل -نونمؤملا

 و فلج اب ثراوتلا نود بسنلاو ةبارقلا يف ضعب نم مهضعب ثيروت نِ هدابع حلصي ام ملعي ميلع ءيش لكب هللا نإ
 .مالسإلا لوأ يف ناك ام كلذ
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 هم تولا ةروس)
 نالعإو «هلوسرو هللا نم ةءارب هذه (۱)

 یر وكيل 3 نيملسملا نيب تناك يتلا دوهعلا نع يلختلاب

 2011 .نيكرشملاو

 ولوسرو و شاو 2
 a ةّدم ضرألا يف -نوكرشملا اهيأ-اوريسف (۳)

 ا و نم نينم يح لوبه در ارم : رم نينمآ متتش ثيح نوبهذت ءرهشأ ةعبرأ

 القرف داس 506 1 2. 0 | “تملا

 «ةبوقعلا نم اوتلفت نل مكنأ اوملعاو «نينمؤمل
 ايندلا ىف راعلا مهث هيرفاكلا لذم هللا نأ
 تقرر وصی رت ا HS .ةرخآلا يف رانلاو 3 و CC E ےس س 0 ي ير مه رومو نيرف لذم هللا نآو

 2 اعر 20 8 ل
 متم لهده َدَهَعَمهيْلإَأَو ارمادا ااو رھ وأ «ةتقؤملا ريغ ةقلطملا دوهعلا يوذل ةيآلا هذهو

 خار هناك الو توقتا 2 کک
2 

r ةعبرأ هل لّمكيف ءرهشأ ةعبرأ نود دهع هل نَم 

 ع اا .هضقنف دهع هل ناك نم وأ «رهشأ

 EAS واوبات نار ڪرم ڪر او دق 4 ىلإ راذنإو هلوسرو هللا نم مالعإو ()

 1 ن جورعا دھکا ةو ل «نيكرشملا نم ءيرب هللا نأ رحنلا موي سانلا

 مَ ق رجا راجعا و يولد 0 متعجر نإف .كلذك مهنم ءيرب هّلوسرو

 اك ا و راب تلک EOE يل وهف مككرش متكرتو قحلا ىلإ -نوكرشملا اهأ-

 متيبأو قحلا لوبق نع متضرعأ نإو «مكل ريخ
 نم اوتلَمث نل مكنأ اوملعاف هللا نيد يف لوخدلا

 عجوملا هللا باذع مالسإلا نع نيضرعملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- رذنأو .هللا باذع

 مكيلع اونواعي ملو .دهعلا اونوخي ملو «ةدمب ددحم دهع يف مكعم اولخد نيذلا نوكرشملا قباسلا مكحلا نم ىنثتسيو (4)

 كرشلا اوقتاو «هب اورمأ ام اوّدأ نيذلا نيقتملا بحي هللا نإ .ةدودحملا هتياهن ىلإ مهدهع مهلا ولمكأف ءءادعألا نم ًادحأ

 .يصاعملا نم كلذ ريغو «ةنايخلاو

 راصحلاب مهودصقاو ءاوناك ثيح هللا ءادعأ ىلع برحلا اونلعأف «نيكرشملا اهيف مَتنَّمأ يتلا ةعبرألا رهشألا تضقنا اذإف (6)

 جارخإو ةالصلا ماقإ نم هعئارش اومزتلاو مالسإلا اولخدو مهرفك نع اوعجر نإف «مهقرط يف مهلاودصرتو «مهلقاعم يف

 .مهب ميحر «بانأو بات نمل روفغ هللا نإ .مالسإلا يف مكناوخإ اوحبصأ دقف «مهوك ر تاف «ةاكزلا

 ءنامألا يف بغرو -لوسرلا اهيأ- كراوج يف لوخدلا مهلاومأو مهؤامد تحيبتسا نيذلا نيكرشملا نم دحأ بلط اذإو (5)

 كلذ ؛هيلع ةجحلا ةماقإل كلذو ؛ًانمآ ىتأ ثيح نم هْذِعَأ مث «هتياده ىلع علَّطيو ميركلا نآرقلا عمسي ىتح هبلط ىلإ هبجأف

 مهنع لهجلا لاز اذإ هوراتخا |مبرف «مالسإلا قئاقحب نولهاج موق رافكلا نأ ببسب
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 هللا دنع دهع نيكرشملل نوكي نأ يغبني ال (۷)

 دجسملا دنع متدهاع نيذلا الإ «هلوسر دنعو ١

 ءافولا ىلع اوماقأ اف «ةيبيدحلا» حلص ين مارحلا 3 © تملا ب 7

 بحي هللا نإ .كلذ لثم ىلع مه اوميقأف مكدهعب

 .مهدوهعب نيقوملا نيقتملا

 امدوهعلاباومزتلي نأ نيك رشملا نأش نإ (۸)

 ةوقلاب اورعش اذإ امأ «مهريغل ةبلغلا تماد 8

 الو ةبارقلا نوعاري ال مهنإف نينمؤملا لع بريل توام
 هب مكتولماعي ام مهنم مكترغي الف «دهعلا

 ًامالك مكل نولوقي مهنإف مكنم فوخلا تقو اإ يف وتا

 ىبأت مهبولق نكلو «مهنعاؤصرتل ؛مهتسلأب 08 نإ
 نوضقان مالسإلا ىلع نودرمتم مهرثكأو «كلذ 1 37 لطم دقاق

 «هفاتلا ايتدلا ضرع هللا تايآب اولدبتسا (۹)

= 

 را اوبرا E و

 فتون و یزو ستور
 نعود صف يقاس 0-000١

2 

 مالسإلا يف نيبغارلا اوعنمو قحلا نع اوضرعأف

 ءاسو «مهلعف حّبَق دقل «هيف لوخدلا نع

 .ملظلاو ناودعلا مهنأشو «هدهعل الو نمؤملا ةبارقل ًانزو نوميقي الف ءهلهأو

 مهنإف «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإ نم مالسإلا عئارش اومزتلاو ءديحوتلا ةملكب اوقطنو «هللا ريغ ةدابع نع اوعلقأ نإف )١١(

 .اهب نوعفتني موقل اهحضونو «تايآلا نيبنو .مالسإلا يف مكناوخإ
 ءاسؤر مهنإف مهولتاقف مالسإلا نيد يف نعطلا اورهظأو «مهعم اهومتمربأ يتلا دوهعلا نوكرشملا ءالؤه َصَقَن نإو 1١(

 .مالسإلل مهتوادعو مهرفك نع اوهتني ىتح «ةمذ الو مهل دهع ال ءلالضلا

 اوؤدب نيذلا مهو .«ةكم» نم لوسرلا جارخإ ىلع اولمعو «مهدوهع اوضقن نيذلا موقلا ءالؤه لاتق يف اوددرتت ال(

 .ًاقح نينمؤم متنك نإ هوفاخت نأ قحأ هللاف ؟برحلا يف مهتاقالم نوفاخت وأ مهنوفاختأ ءرمألا لوأ مكئاذيإب

AA 



 6 شاملا

 هللا ءادعأ اولتاق نينمؤملا رشعم اي )۱٤ ٠١(

 و ا هع ر ير | ةميزهلاب مهلذيو «مكيديأب : ذعي
KSSE EES :َنيِيِه 1 مر 9  © 

 دوا 1 3 «هتملک ٍلعيو «مهيلع مكرصنيو «يزخلاو

 اهب قحل املاط يتلا مكرودص مهتميزهبب فشيو

 7 9 هب مر أك ُبهذيو ,نيكرشملا ءال ؤه ديك نم مغلاو نزحلا

a 5نيم 0 اوسلو هَل نود نمود و 6 :  

 أوم نار 7 نک Al را ی وای براق نع
 نیر دول منامبروخ هلا 3 ميلع هللاو .ءاشي نم ىلع بوتي هللا نإف نيدناعملا

 یک بلا فسا مهيأ غتره ڭا هعنصو هريبدت يف ميكح «بئاتلا ةبوت قدصب

 دجسم ریا مق دود رالا فرق
 ناو ةزكَصاَمَقاَوِرِحل ھو او اوولل ل

 مار ادي ىلا

 ارا یاملوآ اق ناری یا

AAA هدابعل هتاعيرشت عضوو. 

 رشعماي اونظت الف «ءالتبالا هللا ةنس نم )١(

 هللا ملعيل ؛رابتخا نود هللا مككرتي نأ نينمؤملا

 مهداهج يف اوصلخأ نيذلا قلخلل ًارهاظ ىلع

 0 ا

 ل AE : ةناطب نينمؤملاو هلوسرو هللا ريغاوذختي ملو

 مكيزاجمو مكلامعأ عيمجب ريبخ هللاو .ءايلوأو

 لوقا لميس اود هو اورجا کو اوم
 م «هللا تويب ٌرامعإ نیک رشملا نأش نم سيل (۱۷)

 © زاما ك یوا کک
 .ءاكرش هل نولعجيو هللاب مهّرفك نونلعي مهو

 «ةمايقلا موي مها معأ تلطب نوكرشملا ءالؤه

 .رانلا يف ٌدولخلا مهريصمو

 يف نوفاخي الو «ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو «رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي نيذلا الإ اهرمعيو هللا تويبب ينتعي ال (14)

 .قحلا ىلإ نودتهملا مه راّمْعلا ءالؤه «مئال ةمول هللا

 رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم ناميإك مارحلا دجسملا ةرامعو جيجحلا يقس نم هب نوموقت ام -موقلا اهيأ- متلعجأ (19)

 هناحبس هللاو .ناهيإلا ريغب المع لبقي ال هللا نأل ؛هللا دنع نيرفاكلا لاحو نينمؤملا لاح ىواستت ال ؟هللا ليبس يف دهاجو

 .رفكلاب مهسفنأل نيملاظلا َموقلا ريخلا لامعأل قفوي ال

 ءالؤه هللا ةملك ءالعإل داهجلا يف مهسفنأو مهاومأ اولذبو «مالسإلا راد نيدصاق رفكلا راد اوكرتو هللاب اونمآ نيذلا (۲۰)

 .هناوضرب نوزئافلا مه كئلوأو هللا دنع ةجرد مظعأ
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 راما لا

 ووو و ر

2 OTE هرمهرسلبب: | 
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 ىرشبلا مه نيرجاهملا نينمؤملا ءالؤه نإ (۲)

 يذلا ناوضرلاو ةعساولا ةمحرلاب مهبر نم

 دلخلا تانج ىلإ مهريصمو «هدعب طخس ال

 .مئادلا ميعنلاو

 مهتماقإل ةيابنال نانجلا كلت يف نيثكام )١١(

 تاعاطلا نم هومدق ام باوث كلذو «مهمعنتو

 ىلاعت هللا نإ .ايندلا مهتايح يف حلاصلا لمعلاو

 لاثتماب ًاح اص لمعو نمآ نمل ميظع رجأ هدنع

 .هيهاون بانتجاو هرماوأ

 هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اأ اي (۳)

 ءابآلا نم- مكءابرقأ اوذختت ال هعرشب اولمعو

 مهيلإ نوشفت «ءايلوآ -مهريغو ناوخإلاو
 «مكرومأ يف مهنوريشتستو «نيملسملا رارسأ

 نمو .مالسإلل نيداعم رفكلا ىلع اومادام

 هللا ىصع دقف ةدولا مهيلإ أَو ءايلوأ مهذختي
 .ًايظع ًالظ هسفن ملظو «ىلاعت
 نإ :نينمؤملل -لوسرلا اهيأاي- لق ()

 تاجوزلاو ناوخإلاو ءانبألاو ءابآلا متلَّصَق

 كلذ مَتلَّضَف نإ ءاهيف متمقأ يتلا ةهرافلا تويبلاو اهجاور مدع نوفاخت يتلا ةراجتلاو اهومتعمج يتلا لاومألاو تابارقلاو

 .هتعاط نع نيجراخلا قفوي ال هللاو .مكب هلاكنو هللا باقع اورظتناف هليبس يف داهجلاو هلوسرو هللا بح ىلع

 :متلق «نينح» ةوزغ مويو .هللا ىلع متلكوتو بابسألاب متذخأ امدنع ةريثك عقاوم يف مكيلع هّرْضَن هللا لزنأ دقل (15)

 متررفف ةعساولا ضرألا يف ًأجلم اودجت ملف ودعلا مكيلع رهظو ؛مكعفنت ملف ةرثكلا مكتّرفف هةل نم مويلا َبَلْغُت نل

 ءمهودع ىلع مهرصنف ءاهوري مل ةكئالملا نم دونجب مهَّدمأو ءاوتبثف ذ نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع ةنينأمطلا هللا لزنأ مث (15)

 .هلوسرل َنيِبَّذكملا «هنيد نع نيّداصلل هللا ةبوقع كلتو .اورفك نيذلا بّدعو
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 لخدو كلذ دعب هرفك نع عجر نمو (۲۷)

 ر ا و نقر هلل ناك مالطا
 .ميحر روفغ هللاو .هبنذ

 سجر نوكرشملا نإ نينمؤملا رشعم اي (۲۸)

 دعب مرحلا نم بارتقالا نم مهونّكمت الف ثخ
 کک اا تإ

 رک ا ١ ًارقف متفخ نإو «ةرجهلا نم عساتلا ماعلا اذه

 کک e لا ميلع هللا نإ ءءاش نإ هلضف نم مكيفكيو ءاهنع ےیل بد تویولو روسو کاما ا TT كفك ورضي تيل | نإف ىكنع مه راجت ءاطقنال
 وظني يڪ ب ڪلا اوو تلا 3 .مكنوؤش ريبدت يف ميكح «مکلاحب

 ال نيذلا رافكلا اولتاق نوملسملا اهيأ (19)

 الو «ءازجلاو ثعبلاب نونمؤي الو «هللاب نونمؤي

 نومزتلي الو «هلوسرو هنع هللا ین ام نوبنتجي

 «ىراصنلاو دوهيلا نم مالسإلا ةعيرش ماكحأ
5 

 0 يملأ يفتي : 3 ارهرو ا م هيلع اهنوضرفت يتلا ةيزجلا اوعفدي ىتح
 ا واھ لاو و م 5 .ءالذأ نيعضاخ مهيديأب

 تورش ي ا E دادعل 0

 TES .هللا نبا اريزع

 نأاوعَّداامدنع هللاب ىراصنلا كرشأو

 .هللا نبا حيسملا

 نولدعي فيك ًاعيمج نيكرشملا هللا ٌلَئاق .مهلبق نم نيكرشملا لوق نوهباشي كلذب مهو «مهسفنأ دنع نم هوقلتخا لوقلا اذهو

 ؟لطابلا ىلإ قح لا نع

 اوذختاو هللا عئارش نوكرتيو اهب نومزتليف ,ماكحألا مهل نوعْرَتُي ًابابرأ َدابْعلاو ءملعلا ىراصنلاو دو هيلا ذختا )١”(

 هّرنت .وه الإ هلإ ال قحلا هلإلا وهف «هريغ نود هدحو هتدابعب ًاعيمج هللا مهرمأ دقو «هودبعف الإ ميرم نب ىسيع حيسملا

 .لالضلاو كرشلا لهأ هيرتفي اع سَّدقتو
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 ةا روم رشات

 رو ار تھا تارا هلت نأ توذ برش |

 تى ©َنوروكلا أرك مروري

 لع َرهظيِل يحل سدر قدم ارش

 2 هكر كروت
 و دم

 ي ابهر راحل ا رنک ناوم
 ا

 نيَو بوس نعود طی لیا سالا ا

 فارق ال 1 ار ةا بهدا ت وززڪر
۴ 
٤ 

 امى ھ ریا پا

 2 م

 دعمر اب

 م اطل يا وس جراف

2 

 ا
 ده هور

5 5 

 ا
 کک

 نيد اولطبي نأ مهبيذكتب رافكلا ديري (۲)

 ىلع هنيهاربو هللا ججح اولطبيو مالسإلا
 «ملسو هيلع هللا لص دمحم هب ءاج يذلا هديحوت

 «هتملك يلعيو «هرهظیو هنيد متي نأ الإ هللا ىبأيو

 .نودحاخلا كلذ هرك ولو

 هللا ىلص ًادمحم هلوسر لسرأ يذلا وه (۳۳)

 ىلع هيلعيل ؛مالسإلا نيدو نآرقلاب ملسو هيلع

 قحلا نيد نوكرشملا هرك ولو ءاهلك نايدألا

 .نايدألا ىلع هروهظو -مالسإلا-

 اولمعو هلوسرو هللااوقدص نيذلا اهيأ اي(” 5)

 مهداّبَعو باتكلا لهأ ءاملع نم ًاريثك نإ هعرشب
 ءاهريغو ةوشٌّرلاك قح ريغب سانلا لاومأ نوذخأيل

 نودصيو«مالسإلا فل وخدلا نم سانلانوعنميو

 الو «لاومألا نوكسمي نيذلاو .هللا ليبس نع

 «ةبجاولا قوقحلا اهنم نوجرْحتالو ءاهتاكز نودؤي

 .عجوم باذعب مهرَّشبف
 ةيقفلاو هذا عاق مجرب ناكل وياكل

 هابج اهب تقرحأ اهترارح تدتسشا اذإف «رانلا يف

00 

 فکر ڪنول

 .مهروهظو مهمونجو اهباحصأ

 .مككاسمإو مكزنك ببسب ؛عجوملا باذعلا اوقوذف «هللا قوقح هنم متعنمو هومتكسمأ يذلا مكلام اذه :ًاخيبوت مه ليقو

 ةعبرأ اهنم «ضرألاو تاومسلا قلخ موي ءًارهش رشع انثا ظوفحملا حوللا يف بتك ايفو هللا مكح يف روهشلا ةدع نإ (5)

 نهيف اوملظت الف «ميقتسملا نيدلا وه كلذ .«بجرو مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا وذ :يه) لاتقلا ّنهيف هللا مّرح ؛مّرخ

 اك ًاعيمج نيكرشملا اولتاقو .زئاج اهريغ يف ملظلا َّنأ ال ءاهريغ يف هنم دشأ اهيف ملظلا نوكو ءاهميرحت ةدايزل ؛مكسفنأ

 .هرصنو هدييأتب ىوقتلا لهأ عم هللا نأ اوملعاو ءًاعيمج مكنولتاقي
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 1 ةيلهاجلا يف برعلا هلعفت تناك يذلا نإ (۷)

 رب اوامر ەك دوم هر كواحد
 ہو ا کا

 کک کک

 وب |4 ًاديدحت ال ًاددع ةنسلا نم رهشأ ةعبرأ ميرحت نم

 نورخؤيف «هللا اهمّرح يتلا رهشألا ءامسأب
 5 ©( رهشأ نم هناكم نولعجيو هنومّدقي وأ اهضعب
 دال هار اوس ©) نإ لاتقلا ىلإ مهتجاح بسح اودارأ ام لحل ا

 ا  نيذلا هب ناطيشلا لضي ءرفكلا يف ةدايز كلذ

 رهشألا نم هميرحت اورخأ يذلا نولحي ءاورفك
 0 ر اك ددعاوقفاويل ؛ًاماع هنومرحيو ءًاماع ةعبرألا

 داو فسا دك( ةا ل  نّيَر .اهنم هللا مّرح ام اولحيف «ةعبرألا روهشلا

 موقلا قفوي ال هللاو .ةئيسلا لامعألا ناطيشلا مه

 .باوصلاو قحلا ىلإ نيرفاكلا
 اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اأ اي(

 داهجلا ىلإ اوجرخا :مكل ليق اذإ مكلاب ام هعرشب

 متمزلو متلساکت مكئادعأ لاتقل هللا ليبس يف

 ىلع ةيويندلا مكظوظح مترثآ له ؟مكنكاسم
 ليلق ايندلا يف هب نوعتمتست ايف ؟ةرخآلا ميعن

 نينمؤملل هللا هّدعأ يذلا ةرخآلا ميعن امأ ءلئاز

 .مئاد ريثكف نيدهاجملا

 مكودع لاتق ىلإ نونمؤملا اأ اورفنت ال نإ (۹)
 نع مكيّلوتب ًائيش هللا اورضت نلو «هلوسرو هللا نوعيطيو ءاورفتتسا اذإ نورفني نيرخآ موقب تأيو مكب هتبوقع هللا ٍلزني

 هيبنو هنيد رصن نم ريدق ءيش لك ىلع هللاو .ةلاحم ال نوكي هللا هديري امو .هيلإ ءارقفلا متنأو مكنع ينغلا وهف «داهجلا

 .مكنود

 هللا هديأ دقف «هورصنت ال نإو مكرّمْنَتسا اذإ هعم اورفنت ال نإ مل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ رشعم اي(40)

 امهوؤجلأو «(هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأو وه) نينثا يناث وهو ء«ةكم» هدلب نم شيرق نم رافكلا هجرخأ موي هرصنو
 هللا نإ نزحت ال :هيلع فوخلا هنم ىأر امل «ركب يبأ» هبحاصل لوقي ذإ «لايل ثالث هيف اثكمف ء(ةكم»ب روث لبج يف بقت ىلإ

 مهو رشبلا نم دحأ اهري مل دونجب هناعأو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بلق يف ةنينأمطلا هللا لزنأف «هدييأتو هرصنب انعم

 نأش ءالعإب كلذو ءايلعلا يه هللا ٌةملكو .ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك لعجو «هءادعأ هللا ّلذأو هودع نم هللا هاجنأف ءةكئالملا

 .هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأل ةميظع ةبقنم ةيآلا هذه ينو .هدابع نوؤش ريبدت يف ميكح «هكلم يف زيزع هللاو .مالسإلا
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 وَلا روس رشاعلا رجلا

 يف داهجلل -نونمؤملا اهيأ- اوجرخا (41) کسا ڪوما اود ھی الات :َداكاَمخأ ور

 ىلع ءرسيلاو رسعلا يف اخويشو ابابش هللا ليبس 0 وك 0 ل5 هَل يبس ٍليِبَس يف

 هللا و ١ 1 ةفنأ ہتنک لاح 1 yT 2 دا ا

 م اوا وار محا ي اوُعَبَتال اد صاقَقَس و راك ©
 جورخلا كلذ «هللا ةملك ءالعإل مكيديأب اولتاقو |

 ر ا

 لقاتلا نم مكلآمو مكلاح يف مكل ريخ لذبلاو اي توُفِلَحمَسَو يت 1
 ملعلا لهأ نم متنك نإ مفلختلاو كاسمإلاو 5 هره شنا لھي رکعات اعطت سو
 مترمأ ام اولعقاف هللا دنع هباوثو داهجلا لضفب هلت تيل تعاند رکی

 .هلوسرو هلل اوبيجتساو «هب یی |

 نيقفانملا نم ةعامج هلالج لج هللا خيو (47)

 و ملسو هيلع هللا هللا لوسر اونذأتسا 20

 0 1 ا ا
 e رخال ترو روا ني

 «كوعبتال لانملا ةلهس ةبيرق ةمينغ ىلإ مهج ورح و © رود ف 00

 دالب فارطأ يف مورلا لاتق ىلإ اوعد امل نكلو 0 ET ررر ا
 ءاوفلختو ءاولذاخت رحلا تقو يف ؛ماشلا» , مصنعي أرك ةذعردل 0 |

 نيفلاح جورخلا نع مهفلختل نورذتعيسو 1 رکيا رخو تي هديل كال لیوه 0

 مهسفنأ نوكلبي «كلذ نوعيطتسي ال مهنأب هللاب | روحي خار رال الامداد |

 ايف نوبذاكل مهنإ ملعي هللاو «قافنلاو بذكلاب 4 RET ومس رڪ فر ةا
 .راذعألا نم كل نودبي

 كنم عقو اع -يبنلا اهيأ- كنع هللا افع ()

 ىتح «ةوزغلا نع فلختلاب ءالؤه َتْنْؤَأ ببس يأل ءداهجلا نع دوعقلا يف نيقفانملل كنذإ وهو «لمكألاو ىلوألا كرت نِم
 ؟كلذ يف مهنم نيبذاكلا ملعتو مهراذتعا يف اوقدص نيذلا كل رهظي

 هللا ليبس يف داهجلا نع فلختلا يف -يبنلا اهيأ- كونذأتسي نأ رخآلا مويلاو هلوسرو هللاب نينمؤملا نأش نم سيل (45)

 .هيهاون بانتجاو هضئارف ءادأب هاقتاف هفاخ نمب ميلع هللاو .نيقفانملا نأش نم اذه اهنإو «لاملاو سفنلاب

 مهبولق ُتكشو اح اص نولمعي الو ءرخآلا مويلاب الو للاب نوقّدصي ال نيذلا داهجلا نع فلختلل نذإلا بلطي امنإ (45)

 .نورّيحتي مهكش يف مهف «هعئارشو مالسإلا نم -يبنلا اهيأ- هب تتج ام ةحص يف

 لقثف مهجورخ هرك هللا نكلو «ةلحارلاو دازلاب هل اوبهأتل داهجلا ىلإ -يبنلا اهيأ- كعم جورخلا نوقفانملا دارأ ولو (57)
 ءاسنلاو ءافعضلاو ىضرملا نم نيدعاقلا عم اوفلخت :مهل ليقو ءًاعرش هب مهرمأ ناك نإو ءًاردقو ءاضق جورخلا مهيلع

 .نايبصلاو

 ريسلا اوعرسألو ءداسفلاو رشلاو فوفصلا يف بارطضالا اورشنل داهجلل -نونمؤملا اهيأ- مكعم نوقفانملا جرخ ول (۷)

 نوعمسي مهل نويع -نونمؤملا اهبأ - مكيفو «هللا ليبس يف داهحجلا نع مكطيبثتب مكتنتف نوغبي ءءاضغبلاو ةميمنلاب مكنيب

 .كلذ ىلع مهيزاجيسو «نيملاظلا نيقفانملا ءالؤهب ميلع هللاو .مهيلإ اهنولقنيو «مكرابخآ
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 ولا وش رشاعاجلا

 نع نينمؤملا ةنتف نوقفانملا ىغتبا دقل (44)

 ةوزغ لبق نم هللا ليبس نع مهدصو مهنيد
 اهيأ- كل اوفّرصو .مهرمأ فشكو «(كوبت»

 اولعف امك هب تئج ام لاطبإ يف رومآلا -يبنلا
 ديكلا كل اورّبدو «(قدتخلا» مويو «دحأ» موي

 وأ انآ ل و

 رصنو هدنج َّزعأو «هللا دنع نم رصنلا ءاج ىتح

 .هل نوهراك مهو «هنید

 نذإلا بلطي نَم نيقفانملا ءالؤه نمو (49)

 يف ينُعقوت ال :لوقيو داهجلا نع دوعقلل
 ننس ةنتف نم جورخل ا ةلاح يف يل ضرعي اب ءالتبالا

 رستم ات ایز ودنعّنَم ادعي ا قافنلا ةنتف يف نوقفانملا ءالؤه طقس دقل .ءاسنلا

 / ی ا تيدر رودرا
 .دحأ مهنم تلْقُي الف ءرخآلا مويلاو

 ةمينغو رورس -يبنلا اهيأ- كبصي نإ (60)

 دل ىروأتال ارش ر | نم هوركم كب قحلي نإو نوقفانملا نزحي
 يأر باحصأ نحن :اولوقي ةدش وأ ةميزه
 دمحم نع انفلختب انسفنأل انطتحا دق ريبدتو

 2 هو

 ليقع هرڪو اوطاق فأ

5 

 كررت تك ر

 امبو اوعنص اهب نورورسم مهو اوفرصنيو

 .ءوسلا نم كباصأ

 وه ءظوفحملا حوللا يف هبتكو انيلع هللا هرّذق ام الإ انبيصي نل :ًاخيبوتو مهل ار جز نيلذاختملا ءالؤه -يبنلا اهيأ - لق (51)

 .هب نونمؤملا دمتعيلف هدحو هللا ىلعو ءانئادعأ ىلع انرصان

 هدنع نم ةبوقعب هللا مكبيصي نأ مكب رظتنن نحنو ؟مكب ًارفظ وأ ةداهش الإ انب نورظتنت له :-يبنلا اهبأ - مهل لق (09)

 .مكنمو انم قيرف لكب لعاف هللا ام نورظتنم مكعم انإ اورظتناف «مکلتقنف انيديأب وأ مككلهت ةلجاع

 مكنم هللا لبقي نل «نيهراك وأ نيعئاط متكش لاح يأ ىلعو < متئش فيك مكلاومأ اوقفنأ :نيقفانملل -يبنلا اهيأ- لق ()

 .هتعاطو هللا نيد نع نوجراخ موق مكنأل ؛مكتاقفت

 نوتأي الو «ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسر بيذكتو لجو زع هللاب رفكلا اورمضأ مهنأ مهتاقفن لوبق مدع ببسو (04)

 ىلع نوشخي الو «ضئارفلا هذه باوث نوجري ال مهف ءنوهراك مهو الإ لاومألا نوقفني الو «نولقائتم مهو الإ ةالصلا

 مهرفك ببسب ًاباقع اهكرت
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 عيل هوس لشاعر
G5 

 ءالؤه لاومأ -يبنلا اهيآ- كبجعت الف (00) مبدع ها درا مت ار کوا SEA 1 ك

aR Hsنأ هللا ديري امنإ ؛مهدالوأ الو نيقفانملا م  
 ES ا قهزتو راتاو قاب

 يف بعتلاب ايندلا ةايحلا يف اهب مهبذعي
 رهو ڪڪ رها هاب َنوُفِلحكَو و

 ثيح ءاهيف عقت يتلا بئاصملابو اهليصحت 0
 5 ١ : دسم ا الم توا ترقب وک

 «مهسفنأ جرختو «هللا دنع كلذ نوبستحي ال ا ] 2 اا

 .هلوسرو هللاب مهرفك ىلع اوتوميف 1 ف كرمي نر هو توُحَسْجي وجم مهو و هيو
 | <a و 2

 اأ مكل هللاب نوقفانملا ءالؤه فلحجيو (00)» 49| أذ! وأو نإ اهتموا َنِإَو ِتَقَدَّصلَ
 كنم اوسيلو مكتمل مهنإ الطابو ًابذك نونمؤملا | هوس هلأ مهن امورنا وو َنوظَحَسَيْمُه 0 لأ وأ قررت < رو

 ةَ نوفلحبف نوفاخي موق مهنكلو | كوس ءور صفن اتيت س هات سَحأ 7 1 وأ 2 ءو سو[ اتو ےس
 ًانصحو ًانمأم نوقفانملا ءالؤه دجي ول (00/) نكمل رمل تند صل ا امت: ® وبر ها اإ
 وقفانلا ءالؤهدجم ول اوس

 يف ًاقفن وأ ,مهيوؤي لبج يف ًافهكوأ ,مهظفحي 0 دولق ةَفَلَوَمْلأ اواَهيلَع تیلو

 مهو هيلإ اوفرصنال مكنم مهيجني ضرآلا ةن رقي 1 سا او هنأ ليسو نير لاو

 .نوعرسي ا رهو رڪ حو روا 9١
 وع دو وو

 نمور ارا لف داوه حر لومو ل |

 اوما تراهم حدو َت دْؤُمْلِل موو
 و وا 284 و ر ب 4 ۰

 قرا ادعوا وسر تود ناو ركحنم |

 ةمسق يف كبيعي نَم نيقفانملا نمو (08)

 اوضر اهنم بيصن مهمات نإف «تاقدصلا

 .كوباعو كيلع
 ةمسق يف كنوبيعي نيذلا ءالؤه نأ ولو (09)

 بغرن انإ «هللا هانآ امم هلوسر انيطعيو «هلضف نم هللا انيتؤيس «هللا انبسح :اولاقو «مه هلوسرو هللا مسق اهب اوضر تاقدصلا

 .ىدجأو مهل ًاريخ ناكل كلذ اولعف ول .سانلا تاقدص نعو ةقدصلا نع انينغيف ءانيلع هللا عسوي نأ

 ٌدسيو مهيفكي ام نوكلمي ال نيذلا نيكاسمللو ايش نوكلمي ال نيذلا نيجاتحملل ةبجاولا تاوكزلا ىطعت اهنإ (10)

 «نيملسملل هعفن وأ هناميإ ةوق وأ همالسإ ىَجْرُي نم اهب مهبولق نوفل نيذللو ءاهنوعمجي نيذلا ةاعسللو «مهتجاح

 نملو «نيبلا تاذ حالصإل نيمراغلل ىطعتو «نيبتاكملاو ءاقرألا باقر قتع يف ىطعتو «نيملسملا نع دحأ رش اهب نوعفدت وأ

 ةمسقلا هذه «ةقفنلا هب تعطقنا يذلا رفاسمللو «هللا ليبس يف ةازغللو ءاورسعأف ريذبت الو داسف ريغ يف نويدلا مهّنآقثأ

 .هعرشو هريبدت يف ميكح «هدابع حلاصمب ميلع هللاو .اهرّدقو هللا اهضرف ةضيرف

 لق «هقدصيف هل لاقي ام لكل عمتسي هنإ :نولوقيو «مالكلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوذؤي موق نيقفانملا نمو (11)

 ىدتهاو هعبتا نمل ةمحر وهو «هنوربخي ايف نينمؤملا قدصيو هللاب نمؤي «ريخ لكل عمتست نذأ وه ًادمحم نإ :-يبنلا اهيأ- مهل
 .عجوم ملؤم باذع مهل ءاذيإلا عاونأ نم عون يأب ملسو هيلع هللا ىلص ًادمح هللا لوسر نوذؤي نيذلاو .هادهب
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 نومدقيو ءةبذاكلا ناميألا نوقفانملا فلحي (5؟)

 هلوسرو هللاو ءنينمؤملا اوُضرُيل ؛ةقفلملا راذعألا

 ءامهتعاطو ا( ناييإلاب امهوُضرُي نأ ىلوأو قحأ

 .ًاقح نينمؤم اوناك نإ

 ا هل وسو هنو مڪو ضر ل رڪ هبا ب نول
 و

 نرمی

 فادح جرات رل تا روسو ها ددا

 0 E ردح ةي هبا ُقْزِحْلآ 0 0 نيذلا ريصم نأ نوقفانملا ءالؤه ملعي ملأ 3

 3 اكتم لوبو ايمو مرتا لزا ١ باذعلا مهل منهج ران هلوسرو هللا نوبراخحي
 ُ راس لوه تورد تام عيخم تإ 3) لذلاو ناوملا وه ريصملا كلذ ؟اهيف مئادلا

 هوَيلياََو هلايا أ لف بعلو واڪا ماوي جر هللا ىلص هللا لوسر ةّيِؤأ ةبراحملا نمو «ميظعلا

 گنا ارز ال و ٍءِرِهَمَسل 0 ورو نم هللاب ًاذايع ؛هيف حدقلاو هّبَسِب ملسو هيلع

 هياط بدنی پ ت اط نع نإ 33 ياَدَعِ 1 .كلذ

 ثقيدتلا دنا

0 

 ن

 رتا "2 ةروس مهأش يف لزنت نأ نوقفانملا فاخي (

 را ریعب اوعي معي | لق «رفكلا نم مهيولق يف هنورمضي اهب مهربخت
 كا نم هيلع متنأ ام ىلع اورمتسا :-يبنلا اهيأ- مه

 : داب م نقف | ۱ ام ةقيقح رخ هللا نإ «ةيرخسلاو ءازهتسالا

OESجی رک ادیت  
 © هين ا و ی

 : س انإ :نلوقيل كباحصأ قحو كقح يف حدقلا

 اهيأ- ممل لق هب انل دصق ال مالكب ثدحتن انك

 ؟نوئزهتست متنك هلوسرو هتايآو لجو زع هللابأ :-يبنلا
 ةعامج نع فعن نإ «هب متأزهتسا يذلا لاقملا اذهب مترفك دق «مكراذتعا نم ىودج الف -نيقفانملا رشعم- اورذتعت ال (11)

 .ةئطاخلا ةرجافلا ةلاقملا هذبب مهمارجإ ببسب ىرخأ ةعامج بذعن ءاهتبوت يف تصلخأو وفعلا تبلط مكنم

 نوهنيو هلوسر ةيصعمو هللاب رفكلاب نورمأي ءرفكلا مهاطبتساو ناميإلا مهنالعإ يف دحاو فنص تاقفانملاو نوقفانملا (۷)

 ىلإ مهقفوي ملف ءهتمحر نم مهيسنف «هنوركذب الف هللا اوسن «هللا ليبس يف ةقفنلا نع مهيديأ نوكسميو «ةعاطلاو ناميإلا نع

 .هلوسرو هللاب ناميإلا نع نوجراخلا مه نيقفانملا نإ .ريخ

 مهرفك ىلع ًاباقع ؛مهتيفاك يه ءًادبأ اهيف نيدلاخ منهج ران ىلإ مهريصم نأب رافكلاو تاقفانملاو نيقفانملا هللا دعو (14)

 .مئاد باذع مهو «هتمحر نم هللا مهدرطو «هللاب
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ezS ES e TT 

 کھ  OSنم -نيقفانملا رشعم- مكلاعفأ نإ (19) لومار تڪ او  4 RE Vey > "1رم -نيقفانملا رشعم- مكلاعفأ نإ
 دعما 6 ا نقاد ا  aيتلا ةق ةقباسلا ممألا لاعفأك رفكلاو ءازهتسالا و

 دشأ دالوألاو لاملاو ةوقلا نم بناج ىلع تناك

 اهيف اب اوعّتّتو ءايندلا ةايحلا ىلإ اونأَمْطاف «مكنم ل 0
 و 0 دا

 عاتمتساك ةينافلا تاوهشلا نم مكيبصنب | ره e تلل کک نوقفانملا اهيأ متعتمتساف «تاذلملاو ظوظحلا نم آنر تلبس كيو اوضاع راكم

E ET EE 
 د رو لإ راسم ا نڪ يوناو ينم حصري
 نيذلا مه قالخألا هذه نوفوصوملا كئلوأ اه ادا نصور همي اَداَكاَمَ يتلا

 كئلوأو «ةرخآلاو ايندلا يف مهتانسح تبهذ 7 رْغْصََب سومو ۇلاق تومي هما

 مهظوظحب ةرخآلا ميعن مهعيبب نورساخلا مه 5 ركل نع وهو ِفِوُرْعَمْلاِب ورمي عب ایل وأ ا

 .ايندلا نم ا هللا توي كيل زاروا ترش مقر

 نيذلا ريخ نيقفانلا ءالؤه تأي أ )۷١( أ SEE اس كيۇ عكلوُسَرَو
E 

 دومث ةليبقو داع ةليبقو حون موق نمار صم ا تیر تج مزمل اونو
 طول موقو «نييدم» باحصأو ميهاربإ موقو | ٍودَعدَج نيڪ ر ڪمر اټ ف ترڪ لآ

 E قريت نور اوه كادي همن
 اماقتنا ؛هباذع ًاعيم ءالؤبب هللا لزنأف ؟مهوبّدكف

 و «مهملظيل هللا ناك اف «مهلمع ءوسل مهنم

 .ةفلاخملاو بيذكتلاب مهسفنأل نيملاظلا مه اوناك

 نع مهنوهنيو «حلاصلا لمعلاو نايإلاب سانلا نورمأي ءضعب راصنأ مهضعب هلوسرو هللاب تانمؤملاو نونمؤملاو (71)

 هللا مهم ريس كئلوآ «هنع اوهم امع نوهتنيو «هلوسرو هللا نوعيطيو «ةاكزلا نوطعيو «ةالصلا نودؤيو ؛يصاعملاو رفكلا

 .هماكحأو هتاعيرشت يف ميكح «هکلم يف زيزع هللا نإ .هتنج مهلخديو هباذع نم مهذقنيف

 ال أدبأ اهيف نيثكام راهنألا اهراجشأو اهروصق تحت نم يرجت تانج هلوسرو هللاب تانمؤملاو نينمؤملا هللا دعو (7)

 .ميعنلا نم هيف مه امم مظعأو ربكأ هللا نم ناوضرو «ةماقإ تانج يف رارقلا ةبيط ءانبلا ةنسح نكاسمو ءاهميعن مهنع لوزي

 .ميظعلا حالفلا وه ةرخآلا باوثب دعولا كلذ
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 راما نجلا

 فيسلاب رافكلا دهاج ىبنلا اهنأ اي ( 0

 يو الك ىلع ددشاو ةجحلاو ناسللاب نيقفانملاو
 هو |

 اج 4 2 00 2ر ريصملا رو .ملهج 3 «نيقيرفلا
e eانكي لحنك دباو رمڪورٽ هلك  

 وسو نا Ak i 25 ا € .مهريصم

 e 1 ر 9 ًائيش اولاق ام مهن أ هللاب نوقفانملا فلحي (7)

 قال نار رابح يأوي كيور ؛نوبذاكل مهنإ «نيملسملا ىلإو لوسرلا ىلإ ءيسي
 اين 0 ما اًباذع هللا او مالاسنإلا نع اهب اوذتزاو رفكلا ةملك اولاق دقلف

 هللا لص دمحم هللا لوسرب رارضإلا اولواحو
 امو كلذ نم هللا مهنكمي ملف ملسو هيلع
 راء الفل ت نأ الإ .هنودقتنيو «هنوبيعي ًائيش نوقفانملا دجو

 ا 00 لا عا ماعا میرم لص لاسھ
 o کک هتاف آي ا «ةكربلاو ريخلا نم ملسو هيلع هللا لص هيبن لع
 ا آورن ر ےھت لك ل هلت أ اوم شیوا 2 وهف ةبوتلاو ناميإلا ىلإ رافكلا ءالؤه عجري نإف

 وَ وول ت ومليت لا © بورما لع ل ؛مماح ىلع اورمتسي وأ ءاوضرعي نإو محل ريخ

1 

 رفد !إنودجتالَ زلات دص فيني | يا ىلع ايندلا يف عجوملا باذعلا هللا م ذعي د 1 هع ھر ا اش ف ا و 2 5 0 ل 5 5
 266 دوج و ارح و و مه سيلو «منهج راتب ةرخ يفو «نينمؤمل ۶ ا ادرک تو EE ذقنم هج راتب ةرخآلا ىفو «نيئمؤملا

 .باذعلا ءوس مهنع عفدي رصان الو مهذقني

 ىلع دهعلا عطقي نم نيقفانملا ءارقف نمو (9)

 .حالصلا قيرط يف َنريسيلو «محلاومأ يف نوحلاصلا لمعي ام َنلَمعيلو «هنم َّنقَّدصيل لاملا هللا هاطعأ نئل :هسفن

 .مالسإلا نع نوضرعم مهو اوُلوتو «ريخلا يف لاملا قافتإبو ةقدصلا ءاطعإب اولخب هلضف نم هللا مهاطعأ |ملف (7)

 كلذو ؛باسحلا موي ىلإ هنم صلختلا نوعيطتسي ال «مهقافن ىلع ًاقافن مهداز نأ مهتبقاعو مهعينص ءازج ناكف ۷)

 .مهبذكو مهقافن ببسبو «مهسفنأ ىلع هوعطق يذلا دعولا مهفالخإ ببسب

 ماّلع هللا نأو ءركملاو ديكلا نم مهسلاجم يف هب نوثدحتي امو مهسفنأ يف هنوفخي ام ملعي هللا نأ نوقفانملا ءالؤه ملعي ملأ 27)

 .مهيلع اهاصحأ يتلا مهلاعأ ىلع مهيزاجيسف ؟بويغلا

 اذإو «ءايرلاب مهومهتاو مهوباع ريثكلا لاملاب ءاينغألا قدصت اذإف ؛مهاذأ نم نوقدصتملا مّلْسَي ال نيقفانملا لخب عمو (7/9)

 «نيقفانملا ءالؤه نم هللا رخس ؟هذه مهتقدص يدجت اذام :مهنم ةيرخس اولاقو ؛مهب اوؤزهتسا مهتقاط يف اهب ءارقفلا قدصت

 .عجوم مۇم باذع مهو
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 ارش راما نجلا

 نيقفانملل -لوسرلا اهيأ- رفغتسا TEED )۸١( مل ريكس

 ih aS لوو أرق رم لک ها ر

E 
5 ۰ e IEE وهو هنأ 0 

 لوسر نع اوُفّلخت نيذلا نوفلخملا حرف (۸1) E ورتل ا لم لیس

 «ةنيدملا» يف مهدوعقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ؛ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرل نيفلاغ
 يف مهسفنأو مهلاومأب هعم اودهاجي نأ اوهركو ۰ 0 و ا د

 يف اورفنت ال 'ضعبل مهضعب لاقو «هللا ليبس وعيار

 .ٌرَخلا ةلش تقو يف (كوبت» ةوزغ تناكو رحل ا /

 ول ارح دشأ منهج ران :-لوسرلا اهيأ- مهل لق وسهول
 .كلذ نوملعي اوناك ر نا ایام

TTاوفّلخت نيذلا نوقفانملا ءالؤه كحضيلف (87)  

 مہتایح يف ًاليلق (كوبت» ةوزغ يف هللا لوسر نع

 ًءازج ؛منهج ران يف ًاريثك اوكبيلو «ةينافلا ايندلا

 .رفكلاو قافنلا نم ايندلا يف نوبسكي اوناك اهب

 كتوزغ نم -لوسرلا اهيأ- هللا كدر ناف (۸۳)

 نل :مهل لقف «كوبت» ةوزغ دعب ىرخأ ةوزغ ىلإ كعم جورخلل كونذأتساف «قافنلا ىلع نيتباثلا نيقفانملا نم ةعامج ىلإ

 عم اودعقاف «ةرم لوأ دوعقلاب متيضر مكنإ ؛ءادعألا نم ًاودع يعم اولتاقت نلو «تاوزغلا نم ةوزغ يف ًادبأ يعم اوجرخت

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم داهجلا نع اوُفّلخت نيذلا

 ىلاعت هللاب اورفك مهنأل ؛هل وعدتل هربق ىلع مقت الو «نيقفانملا نم تام دحأ ىلع دبأ -لوسرلا اهيأ- لصق الو (85)

 .هقافن َمِلَع نم لك يف ماع مكح اذهو .نوقساف مهو اوتامو ملسو هيلع هللا لص هلوسربو

 دئادشلا مهتدباكمب ايندلا يف اهب مهيذعي نأ هللا ديري (نإ «مهدالوأو نيقفانملا ءالؤه لاومأ -لوسرلا اهيأ- كبجعت الو (80)

 .هلوسرو هللاب مهرفك ىلع مهتومبو ءاهنأش يف

 بلط هللا لوسر عم داهجلاو هل صالخإلاو هللاب نايإلاب رمأت ملسو هيلع هللا لص دمحم ىلع ةروس تلزنأ اذإو (83)

 .جورخلا نع نيزجاعلا نيدعاقلا عم انكرتا :اولاقو «نيقفانملا نم راسيلا ولوأ -لوسرلا اهيأ- كنم نذإلا

 قس روما

 © تروا نكبر اکو ا



 َةَبواةَيوُس شاعرا

 رَ رت براڈ ع عطر يلوا تار ل ب نيو ش0 ءراعلاب مهسفنأل نوقفانملا ءالؤه يضر (80)

 حمام تاو لوما ركسآ وهمس 01  نايبصلاو ءاسنلا عم تويبلا يف اودعقي نأ وهو
 و 22 و 0 ؛مہولق ىلع هللا متخو «راذعألا باحصأ

E کک کک _ ١ Eد | 2 و2 ر ل سا  oTريدي : ام |  
 ا عقول ندور بر را و دقف ىزغلا نع نوقفانملا ءالؤه فّلخت ْنِإ (۸۸)

E Ee5 00 بيِصْيَس وسوي  

 برآمد ییز علو دما س یا ٠) رعنا مه كداوأو «مهسفنأو مهاومأب همم
 «ةرخآلا يف ةماركلاو ةنجلاو ءايندلا يف ةمينغلاو

 .نوزئافلا مه كئلوأو

 نم يرجت تانج ةمايقلا موي مه هللا دعأ (8)

 اهيف نيثكام رامنألا اهراجشأو اهروصق تحت

 .ميظعلا حالفلا وه كلذ .ًادبأ

 لوح برعلا ءايحأ نم ةعامج ءاجو (40)

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ نورذتعي «ةنيدملا»

 مدعو فعضلا نم هيف مه ام هل نونيبيو «ملسو

 رذع ريغب موق دعقو وزغلل جورخلا ىلع ةردقلا

 «هريغو لتقلاب ايندلا يف ميلأ باذع ءالؤه نم اورفك نيذلا بيصيس .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةأرج هورهظأ

 .رانلاب ةرخآلا ينو

 يف مثإ جورخلل هب نوزهجتي ام لاما نم نوكلمي ال نيذلا ءارقفلاو ىضرملاو ءافعضلا نم راذعألا لهأ ىلع سيل (4)

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم داهجلا نع رذعلا هعنم نمم نسحأ نم ىلع ام هعرشب اولمعو «هلوسرو هلل اوصلخأ اذإ دوعقلا

 .مهب ميحر «نینسحملل روفغ هللاو .هيلع ذخاؤيو هب نم بقاعي قيرط نم هلوسرلو هلل حصان وهو «ملسو

 نم هيلع مكلمحأ ام دجأ ال :مه تلق داهجلا ىلإ مهلمحب مهنيعت نأ نوبلطي كوؤاج ام اذإ نيذلا ىلع مثإ ال كلذكو (15)

 «نوقفني ام اودجي مل مهنأل ؛هباوثو داهجلا فرش نم مہتاف ام ىلع ًافسأ ًاعمد مهنيعأ تضاف دقو ءكنع اوفرصناف «ٌباودلا

 .هللا ليبس يف داهجلل اوجرخ ول مهلمحي امو

 اوراتخا ءاينغألا نوقفانملا مهو «فلختلاب نذإلا نويلطي -لوسرلا اهيأ - كوؤاج نيذلا ءاينغألا ىلع موللاو مثإلا امنإ(4)

 مهتبقاع ءوس نوملعي ال مهف «ناهيإ اهلخدي الف «قافنلاب مهبولق ىلع هللا متخو ءراذعألا لهأو ءاسنلا عم دوعقلا مهسفنأل

 .كعم داهجلا مهكرتو كنع مهفلختب



 ادا ڪور

 قَرَسَو رمل نم اتات كح تصون
 ےس سکا

 ءالؤه -نونمؤملا اهبأ- مكيلإ رذتعي (45)

 امدنع بيذاكألاب نيكرشملا داهج نع نوفلختملا

 مه لق ؛««كوبت» ةوزغ نم مكداهج نم نودوعت
 دهان رع لإ ووو هو سدو رڪ مع لآ

 ہا مِلَحََسه توات ا ےسامی کی |

 أوُصِرَعْأَ رة هعأوصر عل هلان اا ڪ ا
 و

C0اے5 جج وات خر اتع  

 باق ٌمُهَتَع وجا اوصل مک ا oN و ص

 صم

 ايف مكقدصن نل اورذتعت ال :-لوسرلا اهيأ-

 انيدل ققح ام مكرمأ نم هللا انأبن دق ءنولوقت

 متنك نإ «هلوسرو مكلمع هللا ىريسو «مکبذک

 رهظُيسو هيلع نوميقت وأ «مکقافن نم نوبوتت

 دعي نوعجرت مث ءايندلا يف مكلامعأ سانلل

 مكرومأ نطاوب هيلع ىفخت ال يذلا ىلإ مكتامم

 مكيزاجيو ءاهلك مكلامرعأب مكربخيف ءاهرهاوظو ا

 .اهيلع اَن 08 يس
 نيبذاك- هللاب نوقفانملا مكل فلحيس (40)» 19 0

 ؛وزغلا نم مهيلإ متعجر اذإ -نيرذتعم

 اوضرعأو مهوبنتجاف «ةلءاسم نود مهوكرتتل

 «نطاوبلا ءاثبخ مهنإ «مهل ًاراقتحا مهنع

 ؛منهج ران ةرخآلا يف هيلإ نووأي يذلا مهناكمو

 .اياطخلاو ماثآلا نم نوبسكي اوناك امب ءازج

 ءالؤه -نونمؤملا اهيأ- مكل فلحي (45)

 نم مهريغ الو ءال ؤه نع ىضري ال هللا نإف -مهبذك نوملعت ال مكتنأل - مهنع متيضر نإف مهنع اوصل ؛ًابذك نوقفانملا

 .هلوسرو هللا ةعاط نع جورخ او قوسفلا ىلع اوُرمتسا

 ملعلا نع مهدعُبو مهبولق ةوسقو مهئافجل كلذو «ةرضاحلا لهأ نم ًاقاقنو ًارفك دشأ ةيدابلا ناكس بارعألا (4)

 هللاو .ماكحألاو عئارشلا نم هللا لزنأ امو «نيدلا دودح اوملعي ال نأب قحأ كلذل مهف ءركذلاو ظعولا سلاجمو ءاملعلاو

 .هدابع رومأل هريبدت يف ميكح ًاعيمج ءالؤه لاحب ميلع

 رظتنيو ءاباقع هسفن نع عفدي الو ءًاباوث هل وجري ال ةراسخو ةمارغ هللا ليبس يف قفني ام بستحي نَم بارعألا نمو (۹۸)

 .ةدسافلا مهتاينب ميلع نولوقي امل عيمس هللاو .نيملسملاب ال مهيلع رئاد ءوسلا نكلو «تافآلاو ثداوحلا مكب

 يف ةقفن نم قفني ام بستحيو «باقعلاو باوثلاو «توملا دعب ثعبلابو هتينادحوب ٌدقيو هللاب نمؤي نَم بارعألا نمو (44)

 لامعألا هذه نإ الأ ءهل ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ءاعد ىلإ ةليسو اهلعجيو «هتبحمو هللا اضر اهب ًادصاق نيكرشملا داهج

 .مهب ميحر «تائيسلا نم اولعف امل روفغ هللا نإ .هتنج يف هللا مهلخ ديس «ىلاعت هللا ىلإ مهبرقت

 دق وع یل تهتز يح

TY 



Eةا رش  

 1 تي راصلاو ترجما مترا حقيتلاو | ١) نعال كلالدأ سافل اوقبس نينا
 م 00 ا خربت ل مهموقاورجه نيذلا نيرجاهملا نم هلوسرو هللاب
 000 0 قضيت نسخا مهوعبتَأ ا رامئالاو «مالسإلا راد ىلإ اولقتاو مهتريشعو
 اهلا اَهَتَع رجب تجر 2 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اورصن نيذلا
 E اف دول كل 8 ناسحإب مهوعبتا نيذلاو ءرافكلا هئادعأ ىلع

 جك ات ارم تیا لأنو كوم هللا ةانع رم ابلط:لايعألاو لارا لاوداقتعالا يف س و لأ هللا ةضرمل ًابلط او لاوقألاو داقتعالا ىف
 ےس ام کک

 جک

 مهنع هللا يضر نيذلا كئلوأ «ىلاعتو هناحبس
 وو 001 35 2 2 1

 م4 3 لزجأ اّمِل هنع اوضرو .هلوسرو هللا مهتعاطل
 هه أ وہ 4ری د ۶ 5 2

 e مه دعأو «مہنايإو مهتعاط ىلع باوثلا نم مه

 راهنألا اهراجشأو اهروصق تحت يرجت تانج

 .ميظعلا حالفلا وه كلذ «ًادبأ اهيف نيدلاخ

 هللا ىضر- ةباحصلل ةيكزت ةيآلا هذه يفو

 نإف اذهو ؛مهيلع ءانثو «مه ليدعتو -مهنع

 و ےب وو و ع
 ادع ل٤ ادور من نیترق مهم لنس

2 
 د4

 دبات

 كلن تا ر ة ll 7 9 .ناهيإلا لوصأ نم مهريقوت

 ا قا بارعأ «ةنيدملا» لوح نيذلا موقلا نمو )٠١١(

 2 7 ر 5 اوماقأ نوقفانم «ةنيدملا» لهأ نمو «نوقفانم

 E أَ انودراسو ونؤملاو هلوسرو | ىفخي ثيحب ءًانايغط هيف اودادزاو «قافنلا ىلع
 ك رال دوز تورا وهدم ا ا ا ةهلوسرلا اج اكانانلع ا د وو ب و

 يصح هاوي ھا نوال مرا )يف ةحيضفلاو يبسلاو لتقلاب :نيترم مهيذعنس
 . موي ندري مث .توملا دعب ربقلا باذعبو ءايندلا
 .منهج ران يف ميظع باذع ىلإ ةمايقلا

 وهو- حلاصلا لمعلا اوطلخ ءاهنم اوباتو اهيلع اومدنو مهبونذب اوفرتعا ءاهوح نمو «ةنيدملا» لهأ نم نورخآو )9١7(

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع فلختلا وهو - ىّيس رخآب- ةح اصلا لامعألا نم كلذ ريغو بنذلاب فارتعالاو مدنلاو ةبوتلا

 .مهب ميحر «هدابعل روفغ هللا نإ .مهنم اهلبقيو ةبوتلل مهقفوي نأ هللا ىسع -ةئيسلا لامعألا نم هريغو ملسو
 «مهبونذ سند نم مهرهطت ةقدص ًائيس رخآو ًاح اص ًالمع اوطلخ نيذلا نيبئاتلا ءالؤه لاومأ نم -يبنلا اهيأ- ذخ )٠١(

 كرافغتساو كءاعد نإ ءاهنم مهل رفغتساو مهيونذل ةرفغملاب مه عداو «نيصلخم ا لزانم ىلإ نيقفانملا لزانم نع مهعفرتو

 .هلمعب لماع لك يزاجيسو «مهتاينو دابعلا لاوحأب ميلع «لوقو ءاعد لكل عيمس هللاو . .مه ةنينأمطو ةمحر

 بيثيو تاقدصلا ذخأيو «هدابع ةبوت لبقي يذلا وه هدحو هللا نأ مهريغو داهج ا نع نوفلختملا ءالؤه ملعي ملأ 50 ٠

 ؟هاضر ىلإ اوبانأ اذإ مهب ميحرلا هتعاط ىلإ اوعجر اذإ هدابعل باوتلا وه هللا نو ءاهيلع

 «يصاعملا بانتجاو «هضئارف ءادأو «هتعاط نم هيضري اب هلل اولمعا :داهجلا نع َنيِفّلختملا ءالؤهل - -يبنلا اهأ- لقو )٠٠٠(

 مكر بخيف «مكر هجو مك رس ملعي نَم ىلإ ةمايقلا موي نوعجرتسو «مكرمأ نيبتيسو «نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف
 .هنايغطو هلطاب ىلع رمتسا نمل ديعوو ديدهت اذه ينو . نولمعت متنك اب

 .ضاق وه ام مهيف هللا يضقيل ؛نورخؤم نورخآ «كوبت» ةوزغ يف -نونمؤملا اهيأ- مكنع نيفّلختملا ءالؤه نمو (5 ٠(

 وفعي امإو «هللا مهبذعي امإ ةّيمُأ نب لالهو كلام نب بعكو ؛عيبّرلا نب 4 ةزارق#: مهو ءاولعف ام ىلع اومدن نيذلا مه ءالؤهو
 .هلاعفأو هلاوقأ لك يف ميكح ءوفعلا وأ ةبوقعلا قحتسي قحتسي نمي ميلع هللاو .مهنع

۳ 



 مراح 04

 دهس هاو ىس

 ةٌراضم ؛ًادجسم اونب نيذلا نوقفاتملاو )٠٠۷(

 يلصيل ؛نينمؤملا نيب ًاقيرفتو هللابًارفكو نينمؤملل
 هيف يلصي يذلا «ءابق» دجسم كرتيو مهضعب هيف

 ببسب اوقرفتيو نوملسملا ٌفلتخيف «نوملسملا
 لبق نم هلوسرو هللا براح نمل ًاراظتناو كلذ

 ًاناكم نوكيل -قسافلا بهارلا رماع وبأ وهو-

 نوقفانملا ءالؤه ّنفلحيلو «نيملسملل ديكلل
 «نيملسملاب قفرلاو ريخلا الإ هئانبب اودارأ ام مهنأ

 ىلإ ريسلا نع نيزجاعلا ءافعضلا ىلع ةعسوتلاو
 ايف نوبذاكل مهنإ دهشي هللاو «(ءابق» دجسم

 .قرحأو دجسملا مده دقو .هيلع نوفلحي

 كلذ يف ةالصلل -يبتلا اهيأ- مقتال )٠١(

 ىلع سّسأ يذلا دجسملا نإف ؛ًادبأ دجسملا

 -(ءابق» دجسم وهو- موي لوأ نم ىوقتلا
 دجسمملا اذه يفف ءةالصلل هيف موقت نأ ىلوأ

 تاساجنلا نم ءاملاب اورهطتي نأ نوبحي لاجر

 رافغتسالاو عروتلاب نورهطتي امك «راذقألاو

 .نيرهطتملا بحي هللاو .يصاعملاو بونذلا نم
 ىوقتلا ىلع ٌسّسَأ دق «ءابق» دجسم ناك اذإو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسمف «موي لوأ نم
 .ىرحألاو ىلوألا قيرطب كلذك «ملسو

 «طوقسلل ةيعادتم ةرفح فرط ىلع هناينب سّسأ نّمو «هتاضرمو هتعاطو هللا ىوقت ىلع هناينب سّسأ نم يوتسيال (۱۰۹)

 نيملاظلا موقلا يده ال هللاو .منهج ران يف طوقسلا ىلإ كلذ هب ىَّدأف «نيملسملا نيب ًاقيرفتو ًارفكو ًارارض ًادجسم ىنبف

 .هدودح نيزواجتملا

 وأ مهلتقب مهبولق عطقتت نأ ىلإ «مهبولق يف ًاثكام ًاقافنو ًاَّكش ؛ءابق» دجسم ةّراضم هونب يذلا نيقفانملا ناينب لازي ال )1١١(

 كشلا نم نوقفانملا ءالؤه هيلع اب ميلع هللاو .فوخلا ةياغ هنم مهفوخو «مهبر ىلإ مهتبوتو «مدنلا ةياغ مهمدنب وأ «مهتوم

 .هقلخ رومأ ريبدت يف ميكح «مهئانب يف اودصق امو

 مهسوفن مهذبل ميعنلا نم اهيف هللا ّدعأ امو «ةنجلا كلذ لباقم يف ممل نأب مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ(

 هيلع ىسوم ىلع ةلزنملا ةاروتلا يف ًاقح هيلع ادعو «نولّتقُيو نولتقيف ءهنيد راهظإو هتملك ءالعإل هئادعأ داهج يف مهاومأو
 هدهعب وأ دحأ الو .ملسو هيلع هللا لص دمحم ىلع لزنملا نآرقلاو «مالسلا هيلع ىسيع ىلع لزنملا ليجنإلاو «مالسلا

 ةنجلا نم هب مكدعو ابو «هب هللا متعياب يذلا مكعيبب -نونمؤملا اهيأ- رورسلا اورهظأف «هيلع هللا دهاع اهب فو نمل هللا نم
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 E ار 2ا مه نيذلا نينمؤملا ءالؤه تافص نمو (115)
 ©  نوعجارلا نوبتاتلا مهنأ ةنجلا لوخدب ةراشبلا

 نيذلا .هاضريو هبحي ام ىلإ هللا ههرك امع
 هتعاط يفناودَجو هدحو هلل ةدابعلا اوصلخأ

 نم هب مهنحتما ام لك ىلع هللا نودمحي نيذلا

 «مهتالص يف نوعكارلا ءنومئاصلا ءرش وأ ريخ

 ام لكب سانلا نورمأي نيذلا ءاهيف نودجاسلا
8 

 ىبنام لك نع مهنوهنيو «هب هلوسرو هللا رمأ
 ار نوهتملا هللا ضئارف نودؤملا «هلوسرو هنع هللا

 يل 2 نوفقاولا هتعاط ىلع نومئاقلا ءهيهنو هرمأ ىلإ
 7 نينمؤملا ءالؤه -يبنلا اهيأ- رّشبو .هدودح دنع

 5 2 .هتنجو هللا ناوضرب تافصلا هذهب نيفصتملا
 2 ٍ 1 هللا لص دمحم ىبتلل ىغبني ناك ام (۳)
 ٤ وملاك ام ردل هلا ن9م يلع ا  ةرفغملاب اوعْدَي نأ اونمآ نيذلاو ملسو هيلع
 3 (( دعب نم ممل ةبارق يوذ اوناك ولو «نيكرشملل

Eلار سالا ا 93  

E E00 0 :ىلاعت لاق اك «نيكرشملل رفغي ال هللاو ءكرشلا 3| بوف يتاح اَم دبئي ةا  

 5 تي وان ف ا :هناحبسلاقاكو 4 كرش نارا اإ »
 ١ ةا أمَّرَحَدََف لاب كري نمره 4

 ) )11مالسلا هيلع ميهاربإ رافغتسا ناك امو

 هابأ نأ ميهاربإل نبت ت الف 0 اًينَح ناڪ رَت ہر َكْفْمَحَمْأَس 3 : هلوق يهو «هايإ اهدعو ةدعوم نع الإ ءكرشملا هيبأل

 مالسلا هيلع ميهاربإ نإ .هنماريتو ههل رافغتسالا كرتو هكرت ءارفاك توميس هنأو «ريكذتلاو ظعولا هيف عفني ملو هلل ودع
 .تالزلا نم هموق نم ردصي امع حفصلا ريثك ؛هلل عرضتلا ميظع

 لوصأ يف هيلإ نوجاتحي امو هب هنوقتي ام مهل نيب ىتح قيفوتلاو ةيادهلاب مهيلع ّنَم نأ دعب ًاموق ٌلضيل هللا ناك امو )1١5(

 مكيلع ةجحلا ماقأو «نوعفتنت هب ام مكل نيبو «نوملعت اونوكت ملام مكمّلع دقف «ميلع ءيش لكب هللا نإ . .هعورفو نيدلا

 .هتلاسر مكغالبإب
 يع و ورا يب را را و را ا

 .مكودع ىلع مكر صني ريصن الو «مكرومأ ىلوتي هللا ريغ دحأ نم مكل امو «ءاشي نم تيميو
 مهرايد اورجه نيذلا نيرجاهملا ىلع هللا باتو «هتعاطو هيلإ ةبانإلا ىلإ ملسو هيلع هللا لص ًادمح هيبن هللا كو دقل ( ١١

 ةوزغ يف ءادعألا لاتقل هعم اوج رخ نيذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راصنأ ىلع باتو «مالسإلا راد ىلإ مهتريشعو
 نوليميف « قحلا نع مهضعب بولق ليم داك ام دعب نم مهيلع هللا بات دقل «رهظلاو دازلا نم قيضو «ديدش ٌرح يف «كوبت»

 مهب هتمحر نمو . .مهلجآو مهلجاع يف ةمحرلاو ةفأرلا ريثك مهب هنإ «مهيلع باتو مهاّرقو مهتبث هللا نكل ءنوكسلاو ةعّدلا ىلإ

 .اهيلع مهتّبتو مهنم اهّلبَقو «ةبوتلاب مهيلع َّنَم نأ



 نيذلا ةثالثلا ىلع هللا بات كلذكو (114)
 0 و- راصنألا نم اوّل 1 ل و

 8 اجمال مو خه هلع تقام تبر 1
 ص

 نع اوفّلخت - عيبّرلا نب ةراّرمو هيأ نب لالهو 57 0

 ًانزح اونزحو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرا 0 000 ا
EEEاهتَعَسب ضرألا مهيلع تقاض اذإ ىتح ًاديدش عا  
aمهيلع تقاضو «مهفلخت ببسب دنو امغ ك ا ا ی اسر  

 ال نأ اونقيأو مهلا نم مهباصأ اَمِل مهسفنأ

 ىلاعتو هناحبس هللا مهقفو «هيلإ الإ هللا نم أجلم رز

Jaf mr 3 

 نإ .هناحبس هيضري ام ىلإ عوجرلاو ةعاطلا ىلإ ر كلذ فِي
 .مهب ميحرلا «هدابع ىلع باوتلا وه هللا يك کک nl و صن

 اولمعو هلوسرو هللااوقدص نيذلا اأ اي( ۱۱۹۵

 لك يف هيهاون اوبنتجاو هللا رماوأ اولثتما هعرشب

 يف نيقداصلا عم اونوكو «نوكرتتو نولعفت ام

 .مهنوؤش نم نأش لك ينو «مهدوهعو مہیا
 هللا لوسر ةنيدم لهأل يغبني ناک ام (۱۲۰) رجل رل بيس

 اكس هيلع هلل ١ طوس
aaمن ن  EES e93  

 نع مهرودو مهله ي وفلختي نأ ةيد وکی ہرا امم |

 اًوًصري الو «ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نيل اوهغه که
 هيلع هللا لص لوسرلاو ةحارلاب مهسفنأل نورد لعل ھا اوعَجَت ده اوریا | 00 وا

 مهبيصي ال مهنأب كلذ ؛ةقشمو بعت يف ملسو 5

 الو بعت الو شطع مهداهجو مهرفس يف

 الإ ةميزه وأ ًالتق مهودعو هللا ودع نمي نوبيصي الو ءاهايإ مهؤطو ٌرافكلا ُبِضغُيًاضرأ نوؤطي الو هللا ليبس يف ةعاجن

 اب مهمايقو هللا رمأ ىلإ مهتردابم يف اونسحأ نيذلا نينسحملا رجأ عيضي ال هللا نإ . حلاص لمع باوث هلك كلذب مه بك

 .هقْلح ٌقحو «هقح نم مهيلع

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم مهريس يف ايداو نوعطقي الو هللا ليبس يف ةريبك الو ةريغص ةقفن نوقفتي الو ()

 .ةح اصلا مهامعأ ىلع هب نورت ام نسحأ هللا مهيزجيل ؛مهلمع رجأ مهل بگ الإ ؛هداهج يف

 وزغلل جرخ الف ًاعيمج اودعقي نأ مه ميقتسي ال امك ءمهٌردع لاتقل اعيمج اوجرخي نأ نينمؤملل يغبني ناك امو (15)

 ماكحألا نم دّدجت ام اوملْعَيف لاتقلا نع نودعاقلا هقفتيل كلذو ؛دوصقملاو ةيافكلا مهب لصحت ٌةعامج ةقرف لك نم داهجلاو

 هرماوأ لاثتماب هللا باذع نورذحي مهلعل «مهيلإ مهعوجر دنع هوملعت (ب مهموق اورذنيو «هلوسر ىلع لزنأ امو هللا نيد يف

 .هيهاون بانتجاو



 هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اأ اي (۲۳)

 برقألاف برقألا لاتقب اوؤدبا هعرشب اولمعو

 مكيف رافكلا دجيلو «رافكلا نم مالسإلا راد ىلإ

 رایاد ٍِ 00 3 هدييأتب نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو «ةدشو ةظْلِغ
 و وو و م .هرصنو

 نآرقلا روس نم ةروس هللا لزنأ اماذإو (/ 0 رهت دارد ضرم رھپ ت 6

 :لوقي نم نيقفانملا ءالؤه نوف «هلوسر ىلع

 ةروسلا هذه هتداز مكيأ - ءازهتساو ًاراكنإ-

 ؟هتايآو هللاب ًاقيدصت

 مه لوزن مهدازف هلوسرو هللاباونمآ نيذلا امأف

 8 اهداقتعاو اهربدتو اهب ملعلاب ًانايإ ةروسلا

 | دشا نوسة جد @ ت 9 ! .٠ ٠ قيال حاطعا ن اف ترام للاب
 ETE E ا .نيقيلاو نايبإلا

 2 اوبك زكاته دست لأي 01١ يف كشو قافن مهبولق يف نيذلا امأو )1١(
 - . 7 © ريع شرما رخو ڪو اطوال | | كش ًاقافت مهديزي ةروسلا لوزن نو فا نيد
 «كشلاو قافنلا نم لبق نم هيلع مه ام ىلإ

 .هتايآو هللاب نودحاج مهو ءالؤه كلهو

 مهيلتبي هللا نأ نوقفانملا ىري الوأ 7

 «مهقافنو مهرفك نم نوبوتي ال كلذ عم مه مث ؟ماع لك يف نيترم وأ ةرم قافنلا نم نونطبي ام راهظإبو ؛ةدشلاو طحقلاب

 .هللا تايآ نم ةونئاعب اب توركدتي الو ثوظعتي مم الو

 م ویع ركؤ نم اهيف لزن امل ل ؛ًاظيغو ةيرخسو اهوزنل ًاراكنإ نويعلاب نوقفانملا ٌرَماَعَت ةروس تلزنأ ام اذإو 5

 هيلع هدنع نم اوفرصناو اوماق دحأ مهري مل نإف ؟لوسرلا دنع نم متمق نإ دحأ نم مكاري له :نولوقي مث «مهاعفأو

 .نوريبدتي الو نومهفي ال مهنأ ببسب ؛ناميإلا نع مهمولق هللا فرص . .ةحيضفلا ةفاحم مالسلاو ةالصلا

 حالصو مكناميإ ىلع صيرح «تنعلاو هوركملا نم نوقلت ام هيلع قشي «مكموق نم لوسر نونمؤملا اأ مكءاج دقل )١1(

 .ةمحرلاو ةفأرلا ريثك نينمؤملاب وهو «مكنأش
 ال ينه ام عيمج ينيفكي هللا يبسح :مهل لقف -لوسرلا اهمأ - كب ناميإلا نع نوقفانملاو نوكرشملا ضرعأ نإف 1)

 وه يذلا ءميظعلا شرعلا بر وهو ,ينيعمو يرصان هنإف ؛يرومأ عيمج ُتْضَوَف هيلإو «تدمتعا هيلع ءوه الإ قحب دوبعم
 .تاقولخملا مظعأ

۹¥ 



 5 رتو

 4 سنوي ةروس #

 ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس رَ(

 .ةرقبلا ةروس لوأ يف

 هللا همكحأ يذلا مكحملا باتكلا تايآ هذه

 .هدايعل هنّيبو

 يحولا انلازنإ سانلل ًابجع ًارمأ ناكأ (۲)

 هللا باقع مهرذني مهنم لجر ىلع نآر قلاب
 ارج مهل نأ هلسرو هللاب اونمآ نيذلا رّشِبيو

 مهاتأ ملف ؟لامعألا حلاص نم اومّدق اهب ًاتسح

 هالتو هللا يحوب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 امو رحاس ًادمح نإ :نوركتملا لاق ؛مهيلع

 .نالطبلا رهاظ رحس هب ءاج

 تاومسلا دجوأ يذلا هللا مكبر نإ (۳)

 الع :يأ- ىوتسا مث «مايأ ةتس يف ضرألاو

 هلالجب قيلي ءاوتسا شرعلا ىلع -عفتراو

 هتاضق يف هذاضي ال «هقلخ روما ربدي «هتمظعو

 نم الإ ةمايقلا موي عفاش هدنع عفشي الو «دحأ

 مكبر هللا اوديعاف «ةعافشلاب هل نذأي نأ دعب

 ؟ججحلاو تايآلا هذهب نوربتعتو نوظعتت الفأ .ةدابعلا هل اوصلخأو «تافصلا هذ فصتملا

 ًايح هدجويف «توم ا دعب هديعي مث قلخلا داجيإ أدبي يذلا وه قحا هللا دعو اذهو ءًاعيمج ةمايقلا موي مكداعم مكبر ىلإ ()

 ةينادحو اودحج نيذلاو .لدعلاب ءازجلا نسحأ ةنسحلا لامعألا لمعو «هلوسرو هللا قَّدَص نَم يزجيل ؛ىلوألا هتتيهك

 مهرفك ببسب عجوم باذع محلو «ءاعمألا عّطقيو هوجولا يوشي ةرارحلا ديدش ءام نم بارش مه هلوسر ةلاسرو هللا

 .مهالضو

 فرعت رمقلابو «مايألا فرعت سمشلابف «لزانم رمقلا رّدقو ارون رمقلا لعجو «ءايض سمشلا لعج يذلا وه هللا (5)

 ججحلا نبي «هملعو هللا ةردق لاى ىلع ةلالدو «ةميظع ةمكحل الإ رمقلاو سمشلا ىلاعت هللا قلخ ام «ماوعألاو روهشلا

 .قلخلا عادبإ يف ةمكحلا نوملعي موقل ةلدألاو

 ٌةلدأل ماظنو عادبإ نم |مهيف امو قلخلا بئاجع نم ضرألاو تاومسلا يف هللا قلخ امو راهنلاو ليللا بقاعت يف نإ ()



Me2 نوف ا  Eوأما اور اْأوُص 3 روا ءال توج ریال نذل ن : ةرخآلا يف انئاقل يف نوعمطي ال نيذلا نإ (۷) هيك ر گا 7 0 1  

 فتيل © توكلت عمها ١ لامعأل ىلع ءازجلا نم هولتي امو «ب ر E A ا ءازحلا ٠م هولتيامو «باسحلل
 | اويو أواماَء تريلا © در کیا اکا مب رال 4 ْ د ل ا ن اضوعايندلا ةايح لاب اوضرو «ثعبلا مهراكنإل

eريغ كيت  | 
 r 5 .نوهاس ةيعرشلاو ةينوكلا

 ل 0 ٌْ SS مهكر كبسه روغد ولأ تج ردها E ا
 1 نأ هنود هوُدَلَساَكِضَرْمْتَتجَوَّرُمْلل .اياطخخلاو ماثآلا نم مهايند يف نوبسكي اوناك اهب

 رسا کھ و« تييلتلا َتَرَوَت اولمعو هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نإ (۹)

 رده ی ییزو مهاجم مهققويو ؛ةئجللا قيرط ىلإ مهير مهدي تاحلاصلا
 نوا (© نكسر هيلين فات ءال وجرب | مهيش مث مجال ببسب ؛هيلإ لصوملا لمعلا ىلإ
 ادعاوو اَََرا 3 ني يرجت «مهيلع هناوضر لالحإو ةنجلا لوخدب
 كرك مرم ل ادم ل نام نع ا  .ميعنلا تانج يف راهنألا مهزانمو مهفرغ تحت

 نران دقو تعا لا ترت 8( كناحبس) حيبستلا ةنجلا يف مهؤاعد )١(

 انك تیار ا e ا  مهضعب ةيحتو مه هتكئالمو هللا ةيحتو ء(مهللا

 / مه :مهوق مهئاعد رخآو ؛(مالس) ةنحلا يف ًاضعب

 هلل ءانثلاو ركشلا :يأ «نيملاعلا بر هلل دمحلا»

 .همعنب اهيّبرمو تاقولخملا قلاخ

 يف مهئاعد ةباجإ سانلل هللا لّجعي ولو )1١(

 مهدت يف روشنلاو ثعبلاب نونقوي الو ءانباقع نوفاخي ال نيذلا كرتنف ءاوكلحل ةباجإلاب ريخ ا يف مهل هلاجعتساك رشلا

 .نيرئاح نوددرتي «مهوتعو
 يتلا لاحلا بسح ىلع «ائاق وأ ًادعاق وأ هبنجل ًاعجطضم هنع كلذ فشك يف انب ثاغتسا ةدشلا ناسنإلا باصأ اذإو )1١(

 يسنو «رضلا هبيصي نأ لبق ىلوألا هتقيرط ىلع ٌرمتسا هتباصأ يتلا ةدشلا هنع انفشك |ملف .هب ٌرضلا كلذ لوزن دنع اهب نوكي

 هرارمتسا ناسنإلا اذهل نير امك «ءالبلا نم هب لزن دق ناك ام هنع جّرف يذلا هبرل ركشلا كرتو «ءالبلاو ةدشلا نم هيف ناك ام

 اوناك ام هئايبنأ ىلعو هللا لع بذكلا يف اوفرسأ نيذلل نبر ءرضلا نم هيف ناك ام هنع هللا فشك دعب هدانعو هدوحج ىلع

 .هب كرشلاو هللا يصاعم نم نولمعي

 دنع نم مهلسر مهتءاجو ءاوكرشأ امل - مهبرب نوكرشملا اهيأ- مكلبق نم هللا لسر تبّذك يتلا ممألا انكلهأ دقلو (1)
 داقنتو اهلسر قدصتل اهانكلهأ يتلا ممألا هذه نكت ملف ءاهب ءاج نم قدص نيبت يتلا ججحلاو تاحضاولا تازجعم اب هللا

 .هللا دودح زواجتم مرجم لك يزجن كالهإلا كلذ لثم كاله اوقحتساف ءاه

 مكيزاجنف رش مأ ًاريخأ :نولمعت فيك رظننل ؛ةكلْهُملا نورقلا دعب نم ضرألا يف افلح -سانلا اهيأ- مكانلعج مث(

 ب س

 اَننَكَكاَئَلاَمِيَقَوْ و

۹ 



 يتلا هللا تايآ نيكرشملا ىلع ىلتت اذإو (15)

 لاق .تاحضاو -لوسرلا اهيأ- كيلإ اهانلزنأ
 «باوثلا نوجري الو «باسحلا نوفاخي ال نيذلا

 نآرقب تئا :روشنلاو ثعبلا مويب نونمؤي الو

 لالحلا لعجت نأب :نآرقلا اذه لّدب وأ ءاذه ريغ

 ديعولاو ءًاديعو دعولاو ءًآلالح مارحلاو مارح

 هيفستو انتهلآ بيع نم هيف ام طقْسُت نأو ادعو

 سيل كلذ نإ :-لوسرلا اهأ- مهل لق ءانمالحأ

 هنع مكاهنأو هب مكرمآ ام لك يف عبتأ امنإو نإ
 هللا نم ىشخأ ينإ «هب ينرمأيو يبر يلع هلزني ام

١ 

 | يلع
 هَ

5 

AS J A sg 
 2 کک ايو عیال

 س 2 وم

 موي وهو ميظع موي باذع-هرمأ تفلاخ نإ- 1 ا القواد

 .ةمايقلا 1 :
 5 ع 5 1 چ یس ر ےس ےک س

 ام هللا ءاش ول :-لوسرلا اهيأ- مم لق (17) ا هتان 0 ٌةَدِحْوَهَّمأ الا ساتل ا ناك

 هب هللا مكملعأ الو .مكيلع نآرقلا اذه تولت ترين انفرد هد كلي نم تس

EEEيننأ نوملعت مكتإف «هللا نم قحلا هنأ اوملعاف كف  

 لإ هيحوي نأ لبق نم ًاليوط ًانمز مكيف تثكم را ھے رت ےہ ر "1

 نولمعتست الفأ «مكيلع هولتأ نأ لبق نمو «يبر

 ؟ركفتلاو ربدتلاب مكلوقع

 نولاني الو هل سرو هللا ءايبنأب بدك نم حجني ال هنإ ؛هتايآب بدك وأ بذكلا هللا ىلع قلتخا نم ًالظ دشأ دحأ ال (1)

 .حالفلا

 مهدبعن امنإ :نولوقيو «ةرخآلاو ايندلا يف مهعفني الو ءًائيش مهرضياال ام هللا نود نم نوكرشملا ءالؤه دبعيو (1)

 يف وأ تاومسلا يف ءاعفشلا ءالؤه رمأ نم هملعي ال ءيشب ىلاعت هللا نوربختأ :-لوسرلا اهيأ- مهل لق «هللا دنع انل اوعفشيل

 نم نوكرشملا ءالؤه هلعفي مع هَّزنم ىلاعت هللاف «مكنم مهب ملعأ ناكل هدنع مكل نوعفشي ءاعفش امهيف ناك ول هنإف ؟ضرألا

 .عفني الو رضي ال ام هتدابع يف مهكارشإ

 ةملك الولو .قحلا ىلع مهضعب تبثو «مهضعب رفكف كلذ دعب اوفلتخا مث «مالسإلا وهو دحاو نيد ىلع سانلا ناك (۹)

 .قحلا لهأ يجنيو «مهنم لطابلا لهأ كلّ نأب :مهنيب َيِضقل مهبونذب مهتلجاعم مدعو نيصاعلا لاهمإب هللا نم تقبس

 «لوقي ايف قح ىلع هنأ اهب ملعن هبر نم ةيسح ةيآو «ليلدو ملع دمحم ىلع لزنأ اله :نودناعملا ةرفكلا ءالؤه لوقيو )۲١(
 اننيب هللا ءاضق -موقلا اأ - اورظتناف «لعفي مل ءاش نإو لعف ءاش نإف «هللا الإ دحأ بيغلا ملعي ال :-لوسرلا اهيأ- مه لقف

 .كلذ رظتنم ينإ «قحلا بحاص ةرصنو ءانم لطبملل هتبوقع ليجعتب مكنيبو
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 TE اص د رفة ر سالا |! ًءاخرو اجرفو ارسي نيكرشملا انقذأ اذإو ()

 وكام نبكي الازم س هدأ لااا ف مه اذإ «مهباصأ بركو ةدشو رسع 23 4 2 ا اذإ اصأ ةدش دعب
 1 اهيأ- لق هللا تايآب نوتزهتسيو «نوبّذكي

 EEE حرار لا فرس 2 یا 6 عرسأ هللا :نيتزهتسملا نيكرشملا ءالؤه -لوسرلا

 ا ر اَنَظَمَع نإ .مكل ةبوقعو ًاجاردتساو ًاركم
 ارا ولو ناک ےس نی رمل || .. توركم ام مكيلع نوبتكي مکیلإ مهلسرن نيذلا

  Eا ال 0 1
 8 0 ا ربلا يف -سانلا اهيأ- مكربسي يذلا وه (۲۲)
 ايف نوعيه دھن الف نرش ءَنُمّسلا يف رحبلا يفو ءاهريغو باودلا ىلع

 لإ حرفو «ةبيط حيرب ترجو اهيف متنك اذإ ىتح
 ّنفسلا هذه تءاج «ةبيطلا حيرلاب نفسلا باكر

 عفترا ام وهو) جوملا باكرلا ءاجو «ةديدش حير

 دق كالحلا نأ اونقيأو ءناكم لك نم (ءاملا نم

 اوكرتو «هدحو هلل ءاعدلا اوصلخأ «مهب طاحأ

 هذه نم انتيجنأ نمل :اولاقو «نودبعياوناكام

 ا ناکا ایا ا 0 ١ كل نيركاشلا نم ننوكنل اهيف نحن يتلا ةدشلا

 .HETE E ا
 ٍ ںی لاب ل لاوهألاو دئادشلا نم هللا مهاجنأ الف ( )

 e ادل | .يصاعل ابو داسفلاب ضرألا يف نولمعي مه اذإ
 ىلع عجار مكيغب لابو امنإ سانلا اهيأ اي
 مث «ةلئازلا ايندلا ةايحلا يف عاتم مكل .مكسفنأ

 .اهيلع مكبساحنو «مكلامعأ عيمجب مكربخنف «مكعجرمو مكريصم انيلإ

 عاونأ هب تتبنف «ضرألا ىلإ ءامسلا نم هانلزنأ رطم لثمك «لاومأو ةنيز نم اهيف هب نورخافتت امو ايندلا ةايحلا لثم نإ(
 هذه نْسح رهظ اذإ ىتح «تابنلا نم تاناويحلا هلكأت امو «رامثلا نم سانلا هب تاتقي امم ضعبب اهضعب طلتخم تابنلا نم

 اهيلع ام كاله انؤاضقو انرمأ اهءاج ءاهب عافتنالاو اهداصح ىلع نورداق مهنأ ضرألا هذه لهأ نظو ءاهؤاببو ضرألا

 كلت نكت مل نأك ءاهيف ءيش ال ةعوطقم ةدوصحم ٌراجشألاو ٍتاتابنلا هذه انلعجف راهن امإو ًاليل امإ ةنيزلاو «تابتلا نم

 را مما و رم ب وب ل ا

 هللا تايآ يف نوركفتي موقل انتلدأو انججح نین ءاهتقيقحب ب مكانفّرعو ايندلا هذه لكم - سانلا اهيأ- مكلاّيب اكو . اهکلہو

 .ةرخآلاو ايندلا يف مهعفني ام نوربدتيو

 و «ميقتسملا قيرطلا ةباصإل هقفويف هلك نم ءاشي نَم يدهيو «هئايلوأل اهّدعأ يتلا هتانج ىلإ مكوعدي هللاو (15)
 .مالسإلا



 هللا ةدابع اونسحأ نيذلا نينمؤملل

 ءاهيلع ةدايزو حلا «ىمنو رمأ |يف هوعاطأف واكو

E BFا 0  
 ةرفغملاو «ةنجلا يف ىلاعت هللا هجو ىلإ رظنلا ىهو

 1 0 | x . 3 ی اص 2 ہی ام ا ر
 «ةلذ الو رابغ مههوجو ىشغي الو .ناوضرلاو 3 ملام ِذمُهَفهرَ توتا ايلا

0 
 مولا 2

 | ةةقرههوجفو ا ةدایزو

e 1هذهب نوفصتملا ءالؤه .رانلا لهأ قحلي اك 9 لاڪ  

 .ًادبأ اهيف نوثكام ةنجلا باحصأ مه تافصلا 3 2 0 8

 اورفكف ايندلا يف تائيسلا اولمع نيذلاو (۲۷) الآ را

 اهولمع يتلا ةثيسلا مهلامعأ ءازج مه هللااوصعو 0 0 : 1
 ةّلذ مهاشغتو «ةرخآلا يف هللا باقع نم اهلثمب 3 ل اس ا 1 اًقورهْسي

 حام نم هللا تاذع نم مهل نسيلو ءناوهو 52 © ينوه تي

 مههوجو تسبلأ امنأك «مهبقاعاذإ مهعنمي 9 مت لئلا ع 531

 لهأ مه ءالؤه .ملظملا ليللا داوس نم ًءازجأ 4 ّ

 .ًادبأ اهيف نوثكام رانلا : 5
 1 1 ا 9 مر م ص را

 قلخلا رشحن موي -لوسرلا اهيأ- ركذاو 0 )4 بترول یتا

 اوكرشأ نيذلل لوقن مث «ءازجلاو باسحلل ًاعيمج 0 ر ارپ وحلمت

 متنك نيذلا مكؤاك ر شو متنأ مكناكم اومزلا :هللاب

 لعُفُي ام اورظنت ىتح هللا نود نِم مهنودبعت

 نَم أر بتو ,مهيدوبعمو نيك رشملا نيب افرق « 1
 اولاقو ,مهنودبعي اوناك نم هللا نود نِم اودبع ١ | ها5

 .ايندلا يف نودبعت انايإ متنك ام :نيكرشملل م
 نكن مل اننإ «مکنیبو اننيب ًاديهش هللاب ىفكف (۲۹)

 .اهب رعشن ال «نيلفاغ انايإ مكتدابع نع انك دقلو «نولعفتو نولوقت متنك ام ملعن

 «ريخف ًاريخ نإ : اهبسحب ىزاجتو ءاهنياعتو تفاس يتلا اهلامعأو اهلاوحأ سفن لك دقفتت باسحلل فقوملا كلذ ين 2 ٠"

 اوناك ام نيكرشملا نع بهذو ءرالا رانلا لهأو ًةنجل ا ةنجلا لهأ لخدأف ءلدعلا مكحلا هللا ىلإ عيمجلا درو ءرشف ارش نإو

 .هيلع ءارتفا هللا نود نم نودبعي

 عاونأ نم اهيف هتبني اهب ضرألا نمو ءرطملا نم هلزنُي اهب «ءايسلا نم مكقزري نم: نيكرشملا ءالؤط -لوسرلا اهيأ- لق ( ١
 نمو ؟راصبألاو عمسلا ٌساوح نم مكريغو متنأ هب نوعتمتت تت ام كلمي نّمو ؟مكماعنأو متنأ هنم نولكأت رجشلاو تابنلا

 ايفو «تاقولخملا نم نوفرعت ايف ضعب نم اهضعب تاومألاو ءايحألا جرخيف هلك نوكلا يف توملاو ةايح لا كلمي يذلا اذ

 كلذ لعفي يذلا نأب كنوبيجي فوسف ؟ًاعيمج ةقيلخلا رمأو مكرمأو «نهيف امو ضرألاو ءامسلا رمأ رّبدي نّمو ؟نوفرعت ال

 ؟هريغ هعم متدبع نإ هللا باقع نوفاخت الف :مهل لقف هللا وه هلك

 ؟لالضلا الإ قحلا ىوس ءيش يأف هل كيرش ال هدحو ةدابعلل قحّتسملا «هيق بير ال يذلا قحلا وه مكبر هللا مكلذف (71)

 ؟هاوس ام ةدابع ىلإ هتدابع نع نوفَّرْضُت فيكف
 ON O SD ل د هيل 0 ل سمو اهل

 .هیدهب نولمعي الو «ملسو هيلع هللا لص دمحم هيب ةوبنب الو «هللا ةينادحوب نوقدصي ال مت أ هب اورفكو هتيصعم ىلإ ممر

 کک رر

 واسف
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 مكتهآ نم له :-لوسرلا اهيأ- مه لق(
 ريغ نم ءيش يأ لح أدبي نم مكتادوبعمو

 لبق هتئيهك هديعي مث «هئاشنإ دعب هينفي مث ءلصأ

 لق «كلذ ىوعد ىلع نوردقي ال مهن إف ؟هينفي نأ

 - يا ل ا ES ا

 2220 0 > نع نوف رصنت فيكف .هديعي مث هينفي مث قلخل
 يقال للا َناَنظالإ مرح عب ؟هللا ريغ ةدابع وهو «لطابلا ىلإ قحملا قيرط

 ا E E AE له :نيكرشملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- لق )۳١(

 ا

 ا

 E ی اا قيرطلا لإ سحري یت مکار نم
 کیتا کک نود نع ج/ هدحو هللا :مه لق كلذ ىلع نوردقي ال مهإف
 اوافق افرق هلبرفا نووي 9 5 قحأ | أ .قحلا ىلإ ىدملا نع لاضلا يده
 وس هو 5 1 5 ا

 قيوم فعلكن نتا 5 موتور ر يدتهي ال نم مأ قحلل هدحو 0
 ل 3إ ال نيذلا مكؤاك رش مهو «هلالضلو هملع

RCS SEs IE3 2 فيك مكلاب اف ؟اودْهَي نأ الإ نود الو نود | تلک هرات هناا ویا ویو امی اوال:  
 ف هر طلو 2 هع ناک کرار هلق نعود بنک م .لطاب مكح اذهو ؟هقلخو هللا نيب متيّوس

 وكيك د 9 يف نيكرشملا ءالؤه رثكأ عبتي امو (7”7)
lsاا |  

 نإ .ًائيش نيقيلا نم ينغي ال وهو اَنظو ًاصرخت

 رفكلا نم نوكرشملا ءالؤه لعفي اهب ميلع هللا
 .بيذكتلاو

 نآرقلا اذهب يتأي نأ دحأل أّيهتي ناك امو (0)
 دحأ كلذ ىلع ردقي ال هنأل ؛هللا ريغ دنع نم

 ىتلا بتكلل ًاقّدصم هلزنأ هللا نكلو «قلخلا نم
 كشال «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأل هللا هعرش امل ليصفتو نايب نآرقلا اذه ينو ءدحاو هللا نيد نأل ؛هئايبنأ ىلع اهزنأ
 .نيملاعلا بر نم ّىحوم نآرقلا اذه نأ يف

 اوتأف :-لوسرلا اهيأ- مه لق !!مهلثم رشب هنأ نوملعي مهنإف ؟هسفن دنع نم دمحم هارتفا نآرقلا اذه نإ :نولوقيأ لب (8)

 سنإ نم هللا نود نم هيلع متْرَدَق نَم لكب كلذ ىلع اونيعتساو «هتيادهو همظن يف نآرقلا اذه سنج نم ةدحاو ةروسب متنأ

 .مكاوعد يف نيقداص متنك نإ .نجو

 ثعبلا ركذ نم هملعب اوطيحي م اب اورفكو «هتايآ اوربدتي نأ لبق «هوعمس ام لوأ نآرقلاب بيذكتلا ىلإ اوعّراس لب (۴۹)
 ممألا تبذك هللا ديعوب نوكرشملا بذك اكو . باتكلا يف هب اودِعُو ام ةقيقح دعب مهتأي لو «كلذ ريغو رانلاو ةنجلاو ءازجلاو

 قرغلاب مهضعبو .فسخلاب مهضعب هللا كلهأ دقف ؟نيملاظلا ةبقاع تناك فيك - لوسرلا اهأ- رظناف «مهلبق تلخ يتلا

 .كلذ ريغب مهضعبو

 كبرو ؛هيلع ثعبيو كلذ ىلع تومي ىنح هب قّدصي ال نم مهنمو «نآرقلاب قّدصي نم -لوسرلا اهيأ- كموق نمو (4 )٠
 .باذعلا دشأب مهداسف ىلع مهيزاجيف ءداسفلاو دانعلاو ملظلا هجو ىلع هب نونمؤي ال نيذلا نيدسفملاب ملعأ

 نوُدحاؤتال متنأف «مكلمعو مكنيد مكلو «يلمعو ينيد يل :مهل لقف نوكرشملا ءالؤه - لوسرلا اهبأ- كبّذك نإو )4١(

 .مكلمعب ذخاؤأ ال انأو ءيمعب
 ؟مصلا عامسإ ىلع ردقت تنأفأ .نودتهي ال مهنكلو «نآرقلا كتوالتو «قحلا كمالك نوعمسي نم رافكلا نمو (4؟)

 .هنولقعي ال «قحلا عاس نع مص مهنأل ؛مهتياده هللا ءاشي نأ الإ ءالؤه ةياده ىلع ردقت ال كلذكف
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 و مم و ےس ر ےس

 سلول ةروس ا

 ةلدأ ىلإو كيلإ رظني نم رافكلا نيو(
 هللا كاتآ ام رصبي ال هنكلو «ةقداصلا كتوبن

 ردقت -لوسرلا اهيأ- تنأفأ «ناميإلا رون نم
 ؟اهب نودسيب ًاراصبأ يمعلل قلخت نأ لع ا تاه فولت

 يدقاف اوناك اذإ مهتياده ىلع ردقت ال كلذكف : Te اک ندا ب رو شب لورا

 .هدحو هلل هلك كلذ امنإو «ةريصبلا

 يف ةدايزب ًائيش سانلا ملظي ال هللا نإ ()
 سانلا نكلو «مهتانسح نم صقن وأ مهتائيس

 ةيصعملاو رفكلاب مهسفنأ نوملظي نيذلا مه
 .هيبنو هللا رمأ ةفلاخمو

 موي نيكرشملا ءالؤه هللا رشحت مويو (:4)

E ETراكي كلذ لبق تاك با كسلا 0  
elفرعي «راهنلا نم ةعاس ردق الإ ايندلا ةايحلا يف 4  
Eتعطقنا مث ءايندلا يف مهاحكًاضعب مهضعب ق نو  

 رسخ دق . ةعاسلا كلت تضقناو ةفرعملا كلت كلا عم جسدا رکا نازي لق

 «هباقعو هباوثو هللا ءاقلب اوبَّذكو اورفك نيذلا دي 31 کر لكَ 5 ES © ومحل

 .اولعف ميف دشرلا ةباصإل نيقّدوم اوناك امو ا 2 2
 كتايح يف -لوسرلا اهيأ- كّنيرناّمإو (45) رخل ب ادعا اوما ل بن واج

 وا يذلا يا باقعلا نم منشي يللا ضم ف I م
 اندحو انيلإف «مهيف كلذ كيرن نأ لبق كنيفوتن 26 روتي آت و ا و

 مهاعفأ ىلع ديهش هللا مث «نيتلاحلا يف مهرمأ عجري رهن ریوی لف
 ءيش هيلع ىفخي ال ءايندلا يف اهنولعفي اوناك يتلا
 .هنوقحتسي يذلا مهءازج اهب مهيزاجيف ءاهنم

 اذإف «هتعاطو هللا نيد ىلإ وعدي مكيلإ ًادمحم تلسرأ امك« مهيلإ هّتلسرأ لوسر -سانلا اهيأ- مكلبق ْتّلَخح ةمأ لكلو (۷)
 .ًائيش مهارعأ ءازج نم نوملظُي ال مهو «لدعلاب مهنيب ذئنيح َيِضق ةرخآلا يف مهوسر ءاج

 ؟هب اننودوت ايف نيقداصلا نم كعبت نمو تنأ تنك نإ ةعاسلا مايق ىنم : -لوسرلا اهيأ- كموق نم نوكرشملا لوقيو (5)

 ٌرض نم ينع عفدي نأ هللا ءاش ام الإ عفن اه بلجأ الو ءاَرض يسفن نع عفدأ نأ عيطتسأ ال : -لوسرلا اهيأ- مهل لق (45)
 نورخأتسي الف «مهراعأ ءانفو مهلجأ ءاضقنا تقو ءاج اذإ « مهلجأو مهتدم ءاضقنال تقو موق لكل . عفن نم يل باجي وأ

 .مولعملا تقولا نع مهلجأ مدقتي الو هنولهْمَيف ةعاس هنع

 نومرجملا اهيأ نولجعتست ءيش يأف راهن وأ ًاليل هللا باذع مكاتأ نإ ينوربخأ :نيكرشملا ءالوه -لوسرلا اهيأ- لق (60)
 ؟باذعلا لوزنب

 نونمؤت نآلآ :ذئنيح مكل ليقو ؟ناهيإلا هيف مكعفني ال تقو يف متنمآ -نوكرشملا اهأ- مكب هللا باذع عقو امدعبأ (01)

 ؟هب نولجعتست لبق نم متنك دقو «هب
 يف نولمعت مدنك اب الإ نوقاعُت لهف ءًادبأ مكل مئادلا هللا باذع اوعّرجت :هللاب مهرفكب مهسفنأ اوملظ نيذلل ليق مث (01)
 ؟هللا يصاعم نم مكتايح
 :-لوسرلا اهبأ- مهل لق ؟وه قحأ «ةمايقلا موي باذعلا نع - لوسرلا اهيأ- كموق نم نوكرشملا ءالؤه كربختسيو (07)

 .هناطلسو هتضبق يف متنأف .مكيزاجيو مكتعبي نأ هللا نيزجعمب متنأ امو هيف كش ال قحل هنإ يبرو معن



 2و نسوي ةَروُس تىر مزمل

 5 YS 7 حجر جتج ما جج روج عه

 ل هللاب ترفكو تكرشأ سفن لكل نأ ولو )٥٤(
 م ل أا ع 4 اهل ًءادف هلعجت نأ اهنكمأو «ضرألا يف ام عيج

 مريت تب نيذلا ىفحأو هب تدتفال باذعلا كلذ نم
 را 0 هن ملل 2 ًاعقاو هللا باذع اورصبأ نيح مهترسح اوملظ 0 ص

 ن ءلدعلاب مهنيب لجو زع هللا ىضقو ءًاعيج مهب

 ًادحأ بقاعي ال ىلاعت هللا نأل ؛نومّلظُي ال مهو

 .هبنذب الإ
 را ل رش ا8 ضرألا يفامو تاومسلا يف ام لك نإ الأ (055) روزا و ١ ر, اا ١ E ا

 00 سجس سام جل موس ل ق .هاوس دحأل كلذ نم ءىش ال «ىلاعت هلل كلم

 دمروا e ولا لضفي لق چ e رثملل هادو ناكل ا ءاتالإ |
 1 كلذ ةقيقح نوملعي ال مهرثكأ نكلو

 1ك امارت غ قفل تلا جل اربع 415 450

 مهتتامإ هزجعت ال كى «مهتوم دعب سانلا ءايحإ
 .مهتوم دعب نوعجار هيلإ مهو كلذ دارأ اذإ

 نم ةظعوم مكتءاج دق سانلا اهيأ اي (۷)

 3 وسا يهو «هدیعو مكفوختو هللا باقع مكرّكذت مكبر

 0 3 ؛تاظعلاو تايآلا نم هيلع لمتش ثاامو نآرقلا

 روضيفت روُصيِضَتذِإاَد وه کات ڪالإ ارت نيات يف امل ءاود هيفو «مكلامعأو مكقالخأ حالصإل

 o تلاقي كېن اور 4 «ضارمألا رئاسو كرشلاو لهجلا نم بولقلا
 6 7 ےہ ا | كاللا نم هيجنيف قلخلا نم هعبتا نمل دشرو
 0 شکن اڪ آو کک نیر کا الأ «نيمؤملل ةمحرو ةمعن ىلاعتو هناحبس هلعج

 52623)  امأو «ناييإلاب نوعفتنملا مهنأل ؛كلذب مهّصخو

 .ىَمَع مهيلع وهف نورفاكلا
 مالسإلا وهو قحلا نيدو ىدهلا نم هللا نم مهءاج ام وهو «هتمحربو هللا لضفب :سانلا عيمجل -لوسرلا اهبأ- لق (08)

 نوعمجي امم ريخ «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع هلزنأ يذلا نآرقلاو «هيلإ هللا مهاعد يذلا مالسإلا نإف ؛اوحرفيلف كلذبف

 .ةبهاذلا ةينافلا ةرهزلا نم اهيف امو ايندلا ماطح نم
 تابنلاو ناويحلا نم ميل هلا تلخ يلا قزرلا اذنه نع نوربخا :يحولل نيدحاجلا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ- لق (04)
 ؟نوبذكتو لطابلا هللا ىلع نولوقت مأ «كلذب مكل نذأ هللا: مهل لق «هضعب متمّرحو مكسفنأل كلذ ضعب متللحف تاريخلاو

 .نوبذكيو لطابلا هللا ىلع نولوقيل مهنإو
 قازرألا نم مهيلع همرحي ملام ميرحت هيلإ نوفيضيف «باسحلا موي بذكلا هللا ىلع نوصرختي نيذلا ءالؤه ٌنظامو ( ٠١(

 ىلع لضف وذل هللا نإ ؟مهل رفغيو مهنع حفصي هنأ نوبسحيأ ؟هيلع مهِتَيْرِفَو مهبذكب ةمايقلا موي مهب لعاف هللا نأ .تاوقألاو

 هلضفت ىلع هللا نو ركشي ال سانلا رثكأ نكلو «هايإ هلاهمإو ايندلا يف ةبوقعلاب بذكلا هيلع ىرتفا نَّم ةلجاعم هكرتب ؛هقلخ
 .كلذب مهيلع
 نم ًالمع ةمألا هذه نم دحأ لمعي امو «تايآ نم هللا باتك نمولتت امو كرومأ نم رمأ يف- لوسرلا اهيأ- نوكت امو (11)
 بيغي امو «هب مكيزجنو مكيلع هظفحنف «هنولمعتو كلذ يف نوذخأت ذإ ؛هيلع نيعَِطُم ًادوهش مكيلع انك الإ رش وأ ريخ

 باتك يف الإ ءاهربكأ الو ءايشألا رغصأ الو «ءامسلا يف الو ضرألا يف ةريغص ةلمن ةنز نم -لوسرلا اهيأ- كبر ملع نع

 .هملق هب ىرجو هملع هب طاحأ «يلج حضاو هللا دنع



 يف مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأ () 451 © ترندو ياع كرا را بلآ ت لآ

 شا © توفي ڪوما ءتز
 تم ام ىلع نونزحي مهالو «هللا باقع نم ةرخآلا

 .ايندلا ظوظح نم مهتاف )
 نيذلا مهمأ «ءايلوألا ءالؤه تافصو (۳) 1 ِتملَكل ا رجالا فوايد ةي يف

Eدنع م هب ءاج امو هل اوعبتاو هللا | وقدص لز 02  
 a ا 3 نرالو ری ظل وقل اوم تلد وکلا

 ا ۲ ا 9 غيت شاہ ا ا

YTةايحلا يف هللا نم ةراشبلا ءايلوألا ءالؤه (1) م©أ برر هسا  
 اهاري ةحلاصلا ايؤرلا اهنمو «مهُرسي اهب ايندلا أ 2

 فلخي ال «ةنجلاب ةرخآلا يفو «هل ىرُت وأ نمؤملا
 ؛ميظعلا زوفلا وه كلذ «هرّيغي الو هدعو هللا

 رفظلاو ءروذحم لك نم ةاجنلا ىلع لمتشا هنأل

 .بوبحم بولطم لكب قل ت رد سلا
eل 3  
DIESEا ا 8  

 ةوقلاب درفتملا وه ىلاعت هللا نإف ؛مانصألاو ا e _ د ٍ

 E 2 : رار

 .مهاعفأو مهتاينب ميلعلا ءمهاوقأل عيمسلا ا ب واعترفت نیلا کک
 يف نّمو تاومسلا يف نم لك هللنإالأ(55) م ا دلا مھ ت

 ريغو نجلاو «سنإللاو «ةكئاللا نم ضرألا 0 _ 0 0 1

 نم هللا ريغ وعدي نَم عَِّتي ءيش يأو .كلذ ١ 5 - سایتی بادام

 الإ مهنإو كشلاالإ نوعبتيام ؟ءاكرشلا

 .هللا ىلإ هنويسني يف نوبذكي

 ؛راهنلا مكل لعجو «شاعملا بلط يف ةكرحلا ءانع نم اوؤدهتو هيف اونكستل ليللا - سانلا اهيأ- مكل لعج يذلا وه (۷)
 هدحو هللا نأ ىلع ًاججحو ةلالدّل مهيف امهلهأ لاحو راهنلاو ليللا فالتخا يف نإ .مكقزر بلطل اًوَعستلو هيف اورصبتل

 .اهيف نوركفتيو ؛ججحلا هذه نوعمسي موقل «ةدابعلل قحتسملا وه
 ينغلا وه «هّرنتو هلك كلذ نع هللا سّدقت .هللا نبا حيسملا وأ .هللا تانب ةكئالم ا :مهوقك دلو هللا ذختا :نوكرشملا لاق (5)

 ليلد مكيدل سیلو ؟هل كولم ءيش لکو قلخ نمم دلو هل نوكي فيكف ءضرألاو تاومسلا يف ام لك هل «هاوس ام لك نع
 ؟هتحصو هتقيقح نوملعت ال ام هللا ىلع نولوقتأ «بذكلا نم هنورتفت ام ىلع

 يف الو ايندلا يف مهبولطم نولاني ال ءهيلإ كيرشلا ةفاضإو دلولا ذاختاب بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذلا نإ :لق (59)
 .ةرخآلا

 ؛منهج باذع مهقيذن مث «مهريصم انيلإف مهلجأ ىضقنا اذإ مث ءًاريصق ًاعاتم مهيذكو مهرفكب ايندلا يف نوعتمتي اهنإ )۷١(
 .هتايآ مهدحجو ىللا لسر مهبيذكتو هللاب مهرفك ببسب
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 رافك ىلع -لوسرلا اهيأ- صصقاو )۷١(

 نيح هموق عم -مالسلا هيلع- حوت ربخ «ةكم»

 مكيف يماقم مكيلع َمُّظَع ناك نإ :مه لاق

 اوعداو «مكرمأ اود عف «يتقث هبو يدامتعا

 ًارتتسم مكيلع مكرمأ اولعجت ال مث «مکءاکرش

 ةبوقعلاب لع اوضقا مث ءافشكنم ًارهاظ لب

 .راهن نم

 مكلأسأ مل يننإف توعد نع متضرعأ نإف (77)

 نم نوكأ نأ ترمأو هل كيرشال هدحو

 .همكحل نيداقنملا

 نع هب مهربخأ ایف هّموق ًاحون ٍبَّركف (7)

 مهانلعجو «ةنيفسلا يف هعم نمو وه هانيّجنف «هللا

 3 ١ :IS و
 نيذلا انقرغأو «ضرألا يف نييذكملا نوفلحي

 فيك -لوسرلا اهيأ- ُلّمأتف ءانججح اودحج

 باذع مهوسر مهرذنأ نيذلا موقلا ةبقاع ناك

 1 مك مزا دير را5 مزا 5 ہر وج2
 SEEN يار رکنی اق کیک

 دةر ڪرم أ يلو ارش کرم اوما
 حان اسا مو اونو نورمال اا

 تيت نينو ترم عالج
ee 

 َنيِر 55 هبل كى يداي وكن لا یر

ET 

 زات گ6 زاكا ناز

 رز لركن یوق هوَ ندا

 ترام اونا ڪو اور ساف اتيا يوي

 يرحل م 2001

 يطا دس ا لاَ

6 e 6وا 4 

 دلا نایک لآ امل یو

 ا

 0 نيمو

 هموق لوسر لك ءاجف (مهريغو ًابيعشو ًاطولو ميهاربإو ًاحاصو ًادوه) مهماوقأ ىلإ السر حون دعب نم انثعب مث (074)

 نم مهقبس نّمو حون موق هب بذك |ب اولمعيو اوقدصيل اوناك امف هيلإ مهاعد ام ةحص ىلعو «هتلاسر ىلع ةلادلا تازجعملاب

 نيذلا نم مهدعب نم مههباش نَم بولق ىلع متخي كلذك ءاونمؤي ملف ماوقألا ءالؤه بولق ىلع هللا متح اكو .ةيلاخلا ممألا

 .مهيصاعم ىلع مه ةبوقع هتعاط نم مهلسر هيلإ مهاعد ام اوفلاخو «هللا دودح اوزواجت

 ىلع ةلادلا تازجعملاب هموق فارشأو نوعرف ىلإ مالسلا |مهيلع نوراهو ىسوم لسرلا كئلوأ دعب نم انثعب مث (70)

 .نيبذكم نيمرجم نیک رشم ًاموق اوناكو «قحلا لوبَق نع اوربكتساف ءامهقدص
 .رهاظ رحس وه (نإ تايآلا نم ىسوم هب ءاج يذلا نإ :اولاق ىسوم هب ءاج يذلا قحا هّموقو نوعرف ىتأ املف (27)

 .ةرخآلا يف الو ايندلا يف نوزوفي الو ,نورحاسلا حلفي الو «قحلا هودجت هيلع

 ةمظعلا نوراهو تنأ اكل نوكتو «هللا ريغ ةدابع نم انءابآ هيلع اندجو امع انفرصتل انتتجأ :ىسومل هؤلمو نوعرف لاق (7)

 .هل كيرش ال هدحو هللا دبعنل ؛انيلإ (تلسرأ نالوسر امكنأب نيّرقمب اکل نحن امو ؟۲رصم» ضرأ يف ناطلسلاو

 ؟



 نقتم رحاس لكب ينوئيج :نوعرف لاقو )

 EOE 7 5 ما اا ا

 ا ل هر
 نا سر ناين رتل. 0 لم هزل تول هنت ترئرخلل
 ينل نعرا هب کک يللا نإ یر 6 ِلاَ تورا هتم نأ ت ھيا نوو نع ینو

 ٠1 N نحمل ضتدفرتنل نبل اتلاف.
٤ eee 5ههركي اهب هللا ضرأ يف ىعس نَم لمع حلصي . 

 .هتيصعمب اهيف دسفأو قا نإ نيلام فاع ا رار هَل (َلضاولاَقَف

ENESهدنع نم هب مكتنج يذلا قحلا هلا تنيو (41) 8 یوم اھ رزگار وقل  
 هرك ولو «هرمأو هتاملكب مكلطاب ىلع هيلعُيف ا رک ویاواعج واور !رضوبام ڪمرا نأ هيأ

 .نوعرف لآ نم يصاعملا باحصأ نومرجملا 9 تول كر تورز رووا ر یاو د سا

 مهاتأ ام عم مالسلا هيلع ىسومل نمآ اف (47) ا ويلك قالوه لَم تو رف تيتا كاب 5١
 نم هموق نم ةيرذ الإ ةلدآلاو ججحلا نم هب ا لع سيت اتركم نعوض اراذل اک

 و دوعرف نم درشاخ مهو لارا ينب ا جريل باما اربح ونیز زو ددم
 «مهنيد نع مهودصيف «باذعلاب مهونتفي نأ ا اا ا لا

 نمل هنإو «ضرألا يف ربكتسم راي نوعرف نإو
 .داسفلاو رفكلا يف دحلا نيزواجتملا

 نإ اولكوت هللا ىلعو «هرمأل اوم سو «هب اوقثف هعرش متلثتماو -العو ّلج- هللاب متقدص نإ يموق اي :ىسوم لاقو (45)
 .ةعاطلاب هل نينعذم متنك

 ةنتف كلذ نوكيف انيلع مهرصنت ال انبر ءانرمأ انضّوف هيلإو ءاندمتعا هل كيرش ال هدحو هللا ىلع :هل ىسوم موق لاقف (64)

 .اويلُح امل قح ىلع اوناك ول :اولوقيف «مهرصنب ٌرافكلا نتفُي وأ «نيدلا نع انل
 .ةقاشلا لامعألاب مهنوذخأي اوناك مهنأل ؛هتلمو نوعرف نيرفاكلا موقلا نم كتمحرب انّجنو (87)

 اولعجاو ءاهب نومصتعت ئجالمو نكاسم نوكت «رصم» يف ًاتويب مكموقل اذختا نأ نوراه هيخأو ىسوم ىلإ انيحوأو (۸۷)

 «رزؤملا رصنلاب هلل نيعيطملا نينمؤملا رّشبو . اهتاقوأ يف ةضورفملا ةالصلا اوُدأو :فوخلا دنع اهيف نوُلصت نكامأ مكتويب

 .ىلاعتو هناحبس هنم ليزجلا باوثلاو

 ىلع اهب اوناعتسا اهنإو ؛كل اوركشي ملف ءايندلا عاتم نم ةنيز هموق فارشأو نوعرف تيطعأ كنإ انبر :ىسوم لاقو (8)

 اونمؤي الف «ناهيإلل حرشنت ال ىتح مهبولق ىلع متخاو ءاہب اوعفتتي الف ماومآ ىلع سمطا انبر ءكليبس نع لالضإلا
 .عجوملا ديدشلا باذعلا اوري ىتح
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 يسير ا 52 ا |) يناكتوعد تبيجأ دق :امف ىلاعت هللا لاق (۸۹)
 ءوعدي ىسوم ناكو- مهلاومأو هئلمو نوعرف

 تبسن انه نمف «هئاعد ىلع نمي نوراهو

 ءامكنيد ىلع اهيقتساف -نينثالا ىلإ ةوعدلا

 ديحوت ىلإ هموقو نوعرف امكتوعد ىلع اًروتساو

 ا

 ا5 ا او
 يسا وب دب تما ٤یا لإ هلک هنأ تما لاق

 0 ا ل ةقيقح ملعي ال نم قيرط اكلست الو «هتعاطو هللا
 تكول َتدَصَعَدَعَوَنآ آ2© كيا تلا ناكر .يديعوو يدعو

 نمل دوت كركم ريس مْ و فلآ نم ال ىتح رحبلا ليئارسإ ينبب انْعَطقو )۹١(
 9 مل اء نع سال نار او ةا ك 4 ًالظ هدونجو نوعرف مهعبتأف «هوزواج

 اذإ ىتح ,مهءارو رحبلا اوكلسف ءًاناودعو

 ا

 ضو دَر قت صام برنا ىا دل 2 الإ هلإ ال هنأ ٌتنمآ :لاق قرغلا نوعرفب طاحأ

 ا 2 ا 8 نيدحوملا نم انأو ءليئارسإ ونب هب ثنمآ يذلا

 .ةعاطلاو دايقنالاب نيملستسملا

 هر سمرا 70 ور قس ر 36 دج داك رأي د دقت توملا كب لزن دقو «نوعرفاي نآلآ(41)
 توس نوتا مد 1 تلي انه لورت لق ضمانت و تیرا

 درامما ES كدي نعول كد كل || الف !!هليبس نع نيداصلا نيدسفملا نم تنكو

 هلل 0 5 وتكمل ٍ ES توملا ةدهاشمو راضتحالا ةعاس ةبوتلا كعفنت

 15 تقع .باذعلاو
 ُتمَِكَهيلَعْتَقَحَندلاَإ ضرألا نم عفترم ىلع كلعجن مويلاف (9)

 سس ی 2 |
 0 َءْلُكَرمَتَاَجْنأَو ا  نوكتل ؛ككالبب ٍبَّذك نم كيلإ رظني كندبب
 نإو .كب نوربتعي ةربع سانلا نم كدعب نمل
 «نولفاغّل انتلدأو انججح نع سانلا نم ًاريثك

 ر ر ر ةودتعيالواهبف نوركغتيال
 تاريخ نم بيطلا لالحلا قزرلا مهانقزرو ««رصم» و «ماشلا» دالب يف اراتخم اح اص ًالزنم ليئارسإ ينب انلزنآ دقلو (9)

 ام كلذ نمو ؛مهفالتئاو مهعاتجال بجوملا ملعلا مهءاج ام دعب نم الإ مهنيد رمأ يف اوفلتخا مف ؛ةكرابملا ضرألا

 «ةمايقلا موي مهنيب يضقي -لوسرلا اهيأ- كبر نإ .ملسو هيلع هللا لص دمحم ةوبنب رابخإلا نم ةاروتلا هيلع تلمتشا

 .ةنجلا نينمؤملاو رانلا نيبذكملا لخديف «كرمأ نم هيف نوفلتخي اوناك |ميف لصفَيو

 ةاروتلا لهأ نم كلبق نم باتكلا نوؤرقي نيذلا لأساف هب كانربخأ ام ةقيقح نم بير يف -لوسرلا اهيأ- تنك نإف (45)

 ءالؤه نأو «هللا لوسر كنأب كبر نم نيقيلا قح لا كءاج دقل «مهبتك يف تباث كلذ نإف .داهشإو ريرقت ٌلاؤس ليجنإلاو
 نم ٌننوكت الف «هب مهملع عم كلذ نوركني مهنكلو «مهبتك يف كتفص نودجيو «كلذ ةحص نوملعي ىراصنلاو دوهيلا
 ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ ةداهشب نيكرشملا ىلع ةجحلا ةماقإ ةيآلا نم دوصقملاو .هتقيقحو كلذ ةحص يف نيكاشلا

 .مهترذعمل ًاعطق

 .هباقع اولانو مهيلع هلا طس نيذلا نيرساخ ا نم نوكتف هتلدأو هللا ججحبباوبّذك نيذلا نم - لوسرلا اهيأ- ننوكتالو (40)
 نوُرقي الو «هللا ججحب نونمؤي ال «مه هباذعو هتمحر نم مهدرطب -لوسرلا اهمأ- كبر ةملك مهيلع تّقح نيذلا نإ (47)

 .هعرشب نولمعي الو «هتينادحوب

 .مهناميإ مهعفني الو «نونمؤي ذئنيحف «عجوملا باذعلا اونياعي ىتح ةربعو ةظعوم لك مهتءاج ولو (40)
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 نا م

 ىلاعت هللا ىلإ اوبات مهب لزان باذعلا نأ اونقيأ

 مهتبوت يف قدصلا مهنم نّيبت الف ءاحوصن ةبوت
 برتقا نأ دعب يزخلا باذع مهنع هللا فشك

 تقو ىلإ نوعتمتسي ايندلا يف مهكرتو «مهنم

 .مهاجآ ءاهنإ
 ناهيإلا -لوسرلا اهيأ- كبر ءاش ولو (59)

 مهتثج مب اعيمج اونمآل مهلك ضرألا لهأل

 نم يده هنإف ؛كلذ يف ةمكح هل نكلو «هب

 يف سیلو «هتمکح َقْفَو ءاشي نم لضيو ءاشي

 .نايإلا ىلع سانلا هرن نأ كتعاطتسا 5 ر

 هنذإب الإ هللاب نمؤت نأ سفنل ناک امو )٠٠١( 5 نزلا جئانطعَدَح كَدَح
 مهرمأ نإف «كلذ يف كسفن دهجت الف «هقيفوتو

 نيذلا ىلع يزخلاو باذعلا هللا لعجيو .هللا ىلإ

 .هيهنو هرمأ نولقعيال 1|
 E ۹ اًمِنَحْنيإَةَهْعَمْدََل نأ اه نموا نم

 هللا تايآ نم ضرألاو تاومسلا يفاهباوربتعاو ا تا 00 جواك ب + غسيل
elٌةرذنملا لسرلاو ربعلاو ُثايآلا نكلو «تانيبلا 18 ا نا ماتا ولا  

 ءيشب نونمؤ ال ًاموق عفنتال هباقع هلل ابع | ©َنيِمِلَظلا سم اك َتْلَ نو كريو كسي
 ٍ .مهدانعو مهضارعإل ؛كلذ نم 7 7

 هيف نونياعي اموی الإ ءالؤه رظتني لهف )
 نم مكعم ينإ هللا باقع اورظتناف :-لوسرلا اهيأ- مه لق ؟مهلبق اوّضَم نيذلا نيبذكملا مهفالسأ مايأ لشم هللا باذع

 ٍ .مكباقع نيرظتنملا

 .ةمحرو انم ًالضفت كب نمآ نمو -لوسرلا اهيأ- كيّجنن كئلوأ انيجن اكو «مهعم اونمآ نيذلاو انلسر يجنن مث )*٠١(

 يتابث نمو مالسإلا وهو «هيلإ مكتوعد يذلا ينيد ةحص نم كش يف متنك نإ :سانلا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ- لق :5 ١
 مانصألا نم متذختا امم مهن :ودبعت نيذلا نم ًادحأ لاوحألا نم لاح يف دبعأ ال ينإف «هنع يليوحت نوجرتو «هيلع يتماقتساو

 .هعرشب نيلماعلا هب نيقّدصملا نم نوكأ نأ ترمأو «مكحاورأ ضبقيو مكتيمي يذلا هدحو هللا دبعأ نكلو «ناثوألاو

 ةدابع الو ةينارصن الو ةيدوهي ىلإ هنع لئام ريغ هيلع ًايقتسم مالسإلا نيد ىلع كسفن -لوسرلا اهيأ- مقأ نأو )٠٠١(
 هيلع هللا لص لوسرلل ًاباطخ ناك نإو اذهو .نيكلاهلا نم نوكتف «دادنألاو ةهآلا هبر ةدابع يف كرشي نم ننوكت الو «هريغ
 .ةمألا مومعل هجوم هنإف ملسو

 اهتوعدو كلذ َتْلعف نإف «ٌرضت الو عفنت ال األ ؛مانصألاو ناثوألا نم ًاثيش هللا نود نم -لوسرلا اهيأ- ٌعْدَت الو
 هيلع هللا لص لوسرلل ًاباطخ ناك نإو اذهو .ةيصعملاو كرشلاب مهسفنأل نيملاظلا .هللاب نيكرشملا نم ًاذإ كنإف هللا نود نم

 .ةمألا مومعل هجوم هنإف ملسو
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 ةدشب -لوسرلا اهيأ- هللا كبصي نإو ( ٠١

 1 اعم ن 2091 3 «العو لج وه الإ كلذل فشاك الف ءالب وأ

 سم سر ےہ ا مو ل هدحأ كنع هعنمي ال ةمعن وأ ءاخرب كذرُي نإو
 ا شال وَ : 5-5

 ام ءاشي نم ءارضلاو ءارسلاب لجو زع هللا بيصي

Eرمو هَل د :  
 : 5 9 ميحرلا «بات نَّم بونذل روفغلا وهو «هدابع نم

 : .هعاطأو هب نمآ نمب

 :سانلا ءالؤمل -لوسرلا اهيأ- لق )٠١(
E 1 Ù E SS 3 8 e 5 

 ES - 2 نایب هيف يذلا نارقلاب هللا لوسر مكءاج دق

 : © هلمع ةرمث مناف هللا يده ىدتها نمف «مكتياده

 2 110 رات أ کا 0 ىلع ّرصأو قحلا نع فرحنا نمو «هيلإ ةعجار

 طع انو شرت ن وو ینا 2 اال 9 ا E لح ررضو هلالض اهنا êg هك د اا 0 انأام هن ىلع هررضو هلالض اهنإف لالضلا

 220 ىف ا لوسر انآ نإ ءنينمؤم اونوكت ىتح مكب لكوم

 5 سرر اتا أ .هب تلسرآ ام مكغلبأ غلبم ِتوْيَو کک تم يضل ر 0 بك

 ْمقَباَذَع ايف اوت ناو رک لصف ید يذلا هللا يحو -لوسرلا اهيأ- عبتاو ٠٠۹
<i 

 و مو م 0

 | ھيرو ىل لرو غب نالت هللا ةعاط ىلع ربصاو «هب لمعاف كيلإ هيحوي

 ل يف كاذآ نم ىذأ ىلعو «هتيصعم نعو «ىلاعت

 َتوسلَعِباَمَو نوری ههرمأ كينو خهبق هللا يضقي ىتح هتلاسر خيابت
 همكح نإيف ؛نيمكاح لا ريخ -لجو زع- وهو

 هك دوه ةروس

 .ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس 4 َرلا 2 (1)
 نايبو يهنلاو رمألاب تيب مث ءلطابلاو للخلا نم هتايآ تمكحأ ملسو هيلع هللا لص دمحم ىلع هللا هلزنأ يذلا باتكلا اذه

 .اهبقاوع هيلإ لوؤت اهب ريبخلا رومألا ريبدتب ميكحلا هللا دنع نم مارحلاو لالحلا

 اهيأ- مكل يننإ .هل كيرش ال هدحو هللا الإ اودبعت ال نأ لجأل ؛اهماكحإو اهليصفتو هماكحأ نايبو نآرقلا لازنإو (؟)

 .هباوثب مكر شبی ريشبو «هباقع مكرذني ريذن هللا دنع نم -سانلا

 نيجي نأ ىلإ ءاهيف ةبيطلا ةايحلاب ًانسح ًاعاتم مكايند يف مكْتمي نيمدان هيلإ اوعجرا مث «مكبونذ مكل رفغي نأ هولأس او (۳)

 ىشحأ ينإف هيلإ مكوعدأ ادع اوضرعت نإو «هيف صقن ال ًالماك هلضف ءازج لمعو ملع نم لضف يذ لك طي «مكلجأ

 .هلسر بذكو ىلاعت هللا رماوأ نع ىلوت نمل ديدش دیدہت اذهو .ةمايقلا موي وهو «ديدش موي باذع مكيلع

 .مكتازجو مكر شحو مکثعب ىلع رداق هناحبس وهو «هباقع اورذحاف ًاعيمج مكتوم دعب مكعوجر هللا ىلإ (5)

 نوُطغي نيخ نوملعب الآ مهسوفت هرمضتام هللا لع ىفخي هنأ مهتم ًانظ ؛رفكلا مهَروذص يف تورمضي نيكرشلا ءالؤعنإ(6)

 .رئارسلاو رئاهضلاو تاينلا نم مهرودص هنكام لكب ميلع هنإ ؟مهتينالعو مهري هيلع ىفخي ال هللا نأ مہ ایش مهداسجأ

57١ 



 هجو ىلع ّبدام عيمج قزرب هللا لّمكت دقل (1) 0

EOEيف هرارقتسا ناكم ملعيو «هنم ًالضفت «ضرألا  

ys : 0 

 نيبم هللا دنع باتك يف بوتكم كلذ لك «هيف

 امو ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا وهو (۷)

 لبق ءاملا ىلع هشرع ناكو «مايأ ةتس يف نهيف هيك 0
 ًالمعو ٌةعاط هل نسحأ مكيأ مكربتخيل ؛كلذ ١ لوفي ةَدوَدَعَم د

 2او وم هيلع ناك امل ًاقفاوم هلل اصلاخ ناك ام وهو

 © توع م
 ښي ملسو هيلع هللا لص 5 9 ووا iê 0 تلق نو . هيلع هللا هللا ل 0 Ear ر

 :كموق نم نيكرشملا ءالؤهل-لوسرلااهيأ- 4
 اوعراسل «مكتوم دعب ًءايحأ نوثوعبم مكنإ 00 وو < و

 هولتت يذلا نآرقلا اذه ام :اولاقو بيذكتلا ىلإ لد

 ءا د دَعَبَء 0

 .نّيب رحس الإ انيلع

 باذعلا نيكرشملا ءالؤه نعانرخخأ نشلو () 4]
 5 2 1 8 3 2 و 00

STLًءازهتسا نلوقيل .هوؤطبتساف مولعم لجأ ىلإ 5  

 عوقولا نم باذعلا اذه عنمي ءيش يأ :ًابيذكتو و ذك قت لكس اوب 00

 ال باذعلا كلذ مهيتأي موي الأ ؟اقح ناك نإ 000000

 هعفدي الو «فراص مهنع هفرصي نأ عيطتسي

 مهب هعوقو لبق هب نوئزهتسي اوناك ام باذع بناج لك نم مهب طاحأو «عفاد

 معنلاب دوحج هللا ةمحر نم سأيلا ديدشل هنإ هنم اهانبلس مث ءامهريغو نمأو ةحص نم ةمعن اتم ناسنإلا انيطعأ نئلو (9)

 .هيلع اهب هللا معنأ يتلا

 ينع قيضلا بهذ :كلذ دنع َنّلوقيل «شيعلا نم قيض دعب هقزر يف هيلع اتعّسوو هايند يف ناسنإلل انطسب نئلو )٠(

 .سانلا ىلع ياعتلاو رخفلا يف غلابم «معنلاب رطل هنإ دئادشلا تلازو

 ىلع هلل ًاركش تاحلاصلا اولمعو «هدنع رجألل ًاباستحاو هللاب ًاناريإ ءارضلا نم مهباصأ ام ىلع اوربص نيذلا نكل )1١(

 .ةرخآلا يف ريبك رجأو مهبونذل ةرفغم مهل ءالؤه «همعن

 كيلع هللا هلزنأ ام كيلإ ىحوي ام ضعب كرات -بيذكتلاو رفكلا نم مهنم هارت ام مظعل لوسرلا اهيأ- كلعلف (19)

 هيلع لزنأ الول :اولوقي نأك «تنعتلا هجو ىلع بلاطملا ضعب كنم اوبلطي نأ ةيشخ ؛كردص هب قئاضو «هغيلبتب كرمأو

 هللاو .كيلإ يحوأ اهب راذنإلا الإ كيلع سيل هنإف ؛كيلإ هتيحوأ ام مهّلبف «هتلاسر يف هقدصي كلم هعم ءاج وأ «ريثك لام

 .هقلخ نوؤش عيمج رّيدي ظيفح ءيش لك ىلع
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 دوخة وش رك دب

 لهأ نم نوكرشملا ءالؤه لوقيأ لب ( 1

 :مه لق ؟نآرقلا اذه ىرتفا دق ًادمح نإ :«ةكملا

 هلثم روس رشعب اوتأف نومعزت امك رمألا ناك نإ
 قلخ عيمج نم متعطتسا نم اوعداو ,تايرتفم

 0 «رشعلا روسلا هذهب نايتإلا ىلع مكودعاسيل هللا

 8 1 ديد ا .مكاوعد يف نيقداص متنك نإ
TT5 ارتا ) مكلنوكرشملا  

 )توات ت اتا ر موعدتال-كعم نمآ نمو -لوسرلا اهأ-

 لمنو هتم داس هوا وعو وتب ب لع ناک أ ا اذه نأ اوملعاف «كلذ نع عيمجلا رْجَعِل ؛هيلإ

 رکود أ ةمحروامامإ نوم بک 5 سيلو هملعب هلوسر ىلع هللا هلزنأ |منإ نآرقلا

 ُهَنصضَو نوير فكر دوال بارلا نمد الإ قحبب دبعُي هلإ ال نأ اوملعاو «رشبلا لوق نم

 002 ےس كلو كب نم ّنَحْلا |  -مكيلع ةجحلا هذه مايق دعب- متنأ لهف هللا

 وكل بدك هنأ عدد : نسِمِرَلَظَ ١ ؟هلوسرو هلل نوداقنم نوملسم

 وَر عابدکت بزل ا رر |( اهعتشو ايندلا ةايحلا هلمعب ديري ناک نم (15)

 ١١ ليسو ضيا أة لأ |6 احلا يف مهلامعأ باوش نم مه مسيُق ام مهطعُ
 ذك دس 20 ا .صوقنم ريغ ًالماك ايندلا

 منهج ران الإ ةرخآلا يف ممم سيل كعلوأ (0

 «هولمع ام عل مهتع بهذو ءاهّرح نوساقي
 .هللا هجول نكي مل هنأل ؛ًالطاب مهلمع ناكو

 رخآ ناهرب اهولتيو «ةنيبلا هذه هيف هللا لزنأ يذلا يحولاب هيلإ وعديو هب نمؤي هيف هبر نم ةريصبو ةجح ىلع ناك نّمفأ (10)
 ىلع لزنأ يذلا باتكلا- ةاروتلا وهو «نآرقلا لبق نم ثلاث ناهرب كلذ ديؤيو «مالسلا |مهيلع دمحم وأ ليربج وهو ءهنم دهاش

 نمو «هماكحأب نولمعيو نآرقلا اذهب نوقّدصي كئلوأ ؟اهتنيزب ةينافلا ةايحلا همه ناك نمك «-هب نمآ نمل ةمحرو ًامامإ ىسوم

 يف -لوسرلا اهيأ- كت الف ءةلاح ال اهدري ءرانلا هؤازجف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع اوبّرحت نيذلا نم نآرقلا اذهب رفكي

 كبر نم قحلا وه نيدلا اذه نأ ملعاو «ججحل او ةلدألا كلذب تدهش ام دعب ىلاعت هللا دنع نم هنوكو نآرقلا رمأ نم كش

 .ملسو هيلع هللا لص دمحم ةمأل ماع هيجوت اذهو .هب اورمأ اهب نولمعي الو نوقّدصي ال سانلا رثكأ نكلو

 لوقيو .مهلامعأ ىلع مهبساحيل ؛ةمايقلا موي مهبر ىلع نوضرعيس كئلوأ ءًابذك هللا ىلع قلتخا نمم ملظأ دحأ الو(

 ؛عطقنت ال ةنعل مهنعلو «مهيلع هللا طخس دق ايندلا يف مهبر ىلع اوبك نيذلا ءالؤه :مهريغو نييبنلاو ةكئالملا نم داهشألا

 .مه ًامزالم ًافصو راص هوفرتقا يذلا ملظلا نأل

 ءاجوع ليبسلا هذه نوكت نأ نوديريو «هتدابع ىلإ ةلصوملا هللا ليبس نع سانلا نوعنمي نيذلا نوملاظلا ءالؤه )١19(

 .ءازج الو ثعبب نونمؤي ال ةرخآلاب نورفاك مهو «مهئاوهأل اهتقفاومب

 ضفرإ



 نرش نقر کام ضا ف نیر جم ووك كيكو
 ر واڪا باڌ عل ا فعس E الر نم

 اخ تل َكيَلو © دوري واڪ امنا

 رها رجل نور فيو اڪ ا
 7 وأ

 الواوا ء تيل نإ © نورت رض

 و ل سب ل 3 5

 رتو رھا

 کک
 r4 ِ ے صال

 5 نجلا بحت تأ كيلا مه هر لاو خاو تحصل |
 ا وص 7 0 رر اا
 کھ 1 ولاده 1

E 

 ا !اًكِفاَمْلَسرَأ دقو
 هلأ الإ ودبل نأ 5 ڪر و

 ارال إكرام ومي نمور تک يلا الملا لاف | 3
 39 اات كلا کلام 5

 تيك ظن لب ضف داء ا رتا
 34 ا

 نخ نلت نایب ب لڪ تک نإ يَ مقبلا

2 
 رسم

> 

 يف هللا اوتوفيل اونوكي مل نورفاكلا كئلوأ (۲۰)

 مهنوعنمي راصنأ نم مهل ناك امو بره ايندلا

 ؛منهج يف باذعلا ممل ٌفَعاضي .هباقع نم

 نآرقلا اوعمسي نأ نوعيطتسيال اوناك مهمأل

 نوكلا اذه يف هللا تايآ اورصبي وأ «عفتنم عاس

 هيلع اوناك يذلا رفكلاب مهلاغتشال ؛دتهم راصبإ

 ةهآلا نم نورتفي اوناك ام مهنع بهذو هللا ىلع

 .مهل عفشت اهنأ نوعَّدي يتلا

 ؛ةقفص سانلا رسخأ ةرخآلا يف ممن ًاقح )1١(

 يف اوناكف «تاجردلاب ٍتاكردلا اولدبتسا مهنأل

 .نيبملا نارسخلا وه كلذو «منهج

 اولمعو هلوسرو هللا اوقّدِص نيذلا نإ (۲۳)

 اورمأ ام لك يف هللا وعضخو ءةحخلاصلا لامعألا

 نوتومي ال «ةنجلا لهأ مه كئلوأ ,هنع اومثو هب
 © َوُهِركاَهلَد رامون یر ا و 50

 .ًادبأ اهنم نوجرْخي الو ءاهيف
 ىمعألا لثمك ناميإلاو رفكلا يقيرف لثم (14)

 يدتهيف هللا يعاد عمسي الو «هعبتيف قحلا رصبي ال رفكلا قيرفف :عيمسلاو ريصبلاو عمسي ال يذلا مصآلاو ىري ال يذلا

 ؟نوركفتتو نوربتعت الفأ ؟ناقيرفلا ناذه يوتسي له ءهباجأف هللا يعاد عمسو هللا ججح رصبأ دقف ناهيإلا قيرف امأ «هب

 .هيبخو هللا رمأ نم مكيلإ هب تلسرأ ام مكل نّيبم هللا باذع نم مكل ريذن ينإ :مهل لاقف هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو (19)

 .عجوم موي باذع -ةدابعلاب هدحو هللا اودرفت مل نإ- مكيلع فاخأ ينإ هللا الإ اودبعت الأ مكرمآ )١1(

 الإ كعبتا كارن امو ؟اننود نم كيلإ يحوأ فيكف ءرشب كنكلو كّلَمب تسل كنإ :هموق نم رفكلا ءاسؤر لاقف (۲۷)

 يف متلخد امل لام الو قزر يف لضف نم انيلع مكل ىرن امو «ةّّيور الو ركفت ريغ نم كوعبتا امنإو انلفاسأ مه نيذلا
 .نوعدت |ميف نويذاك مكنأ دقتعن لب ءاذه مكنيد

 يناتآو «هدنع نم قحلا ىلع يننأ مكل نّيبت هب مكتئج ايف يبر نم ةرهاظ ةجح ىلع تنك نإ متيأرأ يموق اي :حون لاق (18)

 متنأو هاركإلاب اهايإ مكمزْلُت نأ حصي لهف «مكرورغو مكلهج ببسب مكيلع اهافخأف ةلاسرلاو ةوبنلا يهو «هدنع نم ةمحر
 .ءاشي ام مكرمأ يف يضقي ىتح هللا ىلإ مكرمأ لكك نكلو «كلذ لعفن ال ؟اهب نودحاج
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 ال موق اي :هموقل مالسلا هيلع حون لاق (۲۹)

 صالخإو هللا ديحوتل مكتوعد ىلع مكلأسأ
 نكلو «مكناميإ دعب ّيإ هنودؤت الام هل ةدابعلا

 نم سيلو هدحو هللا ىلع مكل يحصن باوث

 موي مهر وقالم مهنإف «نينمؤملا درطأ نأ ينأش
 يننورمأت ذإ ؛نولهجت ًاموق مكارأ ينكلو ءةمايقلا

 ينع مهداعبإو هللا ءايلوأ درطب

 ىلع ينبقاع نإ هللا نم ينعنمي نَم موقايو )٣۰(

 اوملعتف رومألا نوربدتت الفأ ؟نينمؤملا يدرط

 ؟حلصألاو مكل عفنألا وهام

 يف فرصتلا كلمأ ينإ :مكل لوقأ الو (")

 كّلَمب ٌتسلو «بيغلا ملعأ الو هللا نئازخ

 نورقتحت نيذلا ءالؤه لوقأ الو ,ةكئالملا نم

 ىلع ًاباوث هللا مكيتؤي نل :نينمؤملا ءافعض نم

 مهرودص يف امب ملعأ هدحو هللاف ,مكلامعأ

 نيملاظلا نمل ًاذإ ينإ كلذ ٌتلعف نئلو .مهولقو

 .مهريغلو مهسفنأل

 ترثكأف انتججاح دق حوناي :اولاق (۴۲)

ETT || 

 ركزت زج

 ااو ال أ
 1| ارد ورکر یک راولم اا اورا

 د رطل ت نري نم ووو نوم
 اوه يح ىو لوا لوټ تور
 قدر لوا اڭ ا لوا آو بيلال
 م ا ووم سون و ا

EENکھ  

 أ تاج را6 نيل ل د

 و 0

 لدي ا
0 

 رمق نولو ما ت
 هومر نأ ارتب ا نإ

 ماده كيو نمبر أ چن یوو ھ 5
 | ET اواڪ امي سيت الف
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 ا © تفتك نکا نونا 5

 .كاوعد يف نيقداصلا نم تنك نإ باذعلا نم اندعت اهب انتأف ءانلادج

 ال هناحبس هنأل ؛مكبذعي نأ دارأ اذإ هيتئافب متسلو «ءاش اذإ باذعلاب مكيتأي يذلا وه هدحو هللا نإ :هموقل حون لاق (")

 .ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هزجعي

 ېککلام هناحبس وه :مككلبيو مكّلضي نأ ديري هللا ناك نإ ؛ناهيإلل مكتوعد يف يداهتجاو يحصن مكعفني الو ("4)
 .ءازجلاو باسحلل ةرخآلا يف نوعَجرُت هيلإو

 ٌّيلعف هللا ىلع كلذ ٌتيرتفا دق تنك نإ :ممل لق ؟لوقلا اذه حون ىرتفا :حون موق نم نوكرشملا ءالؤه لوقيأ لب ("5)

 .مكمارجإو مكبيذكتو مكرفك نم ءيرب انأو «نومثآلا نومرجملا متنأف ًاقداص تنك اذإو «كلذ مثإ يدحو

 نمآ دق نم الإ هللاب نمؤي نل هنأ ءباذعلا هموق ىلع قح امل -مالسلا هيلع- حون ىلإ ىلاعتو هناحبس هللا ىحوأو (2)

 .نولعفي اوناك ام ىلع حون اي نزحت الف «لبق نِم
 نيذلا ءالؤه لاهمإ ينم بلطت الو ءانتءالكو انظفح يف تنأو ءانتتوعمو كل انرمأبو اّنم ىأرمب ةنيفسلا عنصاو (۳۷)

 .هناحبس هب قيلي ام ىلع ىلاعت هلل نيعلا ةفص تابثإ ةيآلا يفو .نافوطلاب نوقرغم مهنإف «مهرفكب كموق نم مهسفنأ اوملظ



 رتل ل

 دي
 : ْناَدَعوَبْرَكَوِد ربا یارک ت دوسش
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 لوقا َكَعَوَبَس نما َكَقََو نبش دا نْيَجَوَر لڪ نم

 ويڪر لاو هزل مَعَ ماءَ نماء نو
Eرحت برن  

 م
 وکلا عم کتلو اتمت كري 5

 0 رال املا منم صقل ر 1
 0 حَْمْلااَمْهّيتَيَلاَحَف امور د نم

 یل امسا كام یبا ت

 ةعامج هيلع رم اَّلكو ءةنيفسلا حون عنصيو (۳۸)

 نإ :حون مه لاق «هنم اورخس هموق ءاربك نم

 انإف هللا دعو قدصب مكلهجل مويلا انم اورخست

 .انم نورخست امك قرغلا دنع ًادغ مكنم رخسن

 :كلذب هللا رمأ ءاج اذإ نوملعت فوسف (۳۹)

 «هنيبُم يذلا هللا باذع ايندلا يف هيتأي يذلا نم

 ؟هل عاطقنا ال مئاد باذع ةرخآلا يف هب لزنيو

 امك مهكالهإب انرمأ ءاج اذإ ىتح (40)

 رونتلا نم ةوقب ءاملا عبنو ءكلذب ًاحون انْذعَو

 ءيجن ىلع ةمالع -هيف زبخي يذلا ناكملا وهو-

 لك نم ةنيفسلا يف لما :حونل انلق ءباذعلا

 لمحاو «ىثثأو ًاركذ تاناويحلا عاونأ نم عون
 نمم لوقلا مهيلع قبس نَّم الإ ءكتيب لهأ اهيف

 نمآ نم اهيف لمحاو «هتأرماو هنباک هللاب نمؤي مل

 .مهيف ماقملاو ةدملا

 «ةنيفسلا يف اوبكرا :هعم نمآ نمل حون لاقو (5 )١

 .ةبوتلا دعب مهبذعي نأ مهب ميحر «هدابع نم هيلإ بانأو بات نم بونذ روفغَل يبر نإ .اهوسُرو اهريس ىهتنم نوكي

 هسفن هيف لّرَع ٍناكم يف ناكو- هنبأ حون ىدانو ءاهولع يف لابجلاك ريصي ىتح عفتريو ولعي جوم يف مهب يرجت يهو (47)

 .قرغتف هللاب نيرفاكلا عم نكت الو «ةنيفسلا يف انعم بكرا ينياي :هل لاقف -نينمؤملا نع

 هئاضقو هللا رمأ نم مويلا عنام ال :حون هباجأف «قرغلا نم ينعنميف «ءاملا نم هب نّصحتأ لبج ىلإ أجلأس :حون نبا لاق (9)

 حون نيب عفترملا جوملا لاحو ءانعم ةنيفسلا يف بكراو ْنِمآف «ىلاعت هللا همحر نم الإ كالحلاو قرغلا نم قلخلاب لزن دق يذلا

 .نيكلاهلا نيقرغملا نم ناكف «هنباو

 ءْبَضّتو ءاملا صقنو «رطملا نع يكسمأ ءامس ايو «كءام يبرشا ضرأ اي :-حون موق كاله دعب -ضرألل هللا لاقو (44)

TRF 3 0 300 5 5 5 51دودح اوزواجت نيذلا نيملاظلا موقلل ادعو اكاله :ليقو «ٌيدوجلا لبج ىلع ةنيفسلا تسرو «حون موق كالبب هللا رمأ يضقو 7 1 0  

 .هب اونمؤي مو هللا

 ْ يوي ا توام

 كدعو نإو «يلهأ نم اذه ينبا نإو «كالهلاو قرغلا نم ماراح ا ع علا



 ER سيل كله يذلا كتبا نإ حون اي :هللا لاق (47)

 2 كلذو ؛مهيجنأ نأ كتدعو نيذلا كلهأ نم

 8 ينإو .حلاص ريغ ًالمع هلمعو «هرقک ببسب

 كظعأ ينإ ءهب كل ملع ال ًارمأ ينلأست نأ كاهن

 نع يايإ كتلأسم يف نيلهاجلا نم نوكت الش
 .كلذ

0 
 الو 0 0 كب

 05 0 ف را ا
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 وو اکا ا م E و
 2 ا ريجتسأو مصتعأ ينإ براي :حون لاق )٤۷(

 رفغت مل نإو «ملع هب يل سيلام كلأسأ نأ كب

 اونَبَع نيذلا نم نكأ «كتمحرب ينمحر تو «يبنذ يل

 1 .اوكلهو اهظوظح مهسفنأ
 ١ ىلإ ةنيفسلا نم طبها حون اي :هللا لاق (5)

 3 ىلعو كيلع تاكربو انم ةمالسو نمأب ضرألا

 ا وو رق زططوارارخت 2| لهأ نم تاعامجو ممأ كانهو .كعم نم ممأ
 اهل رسوم 527 دريو مارق ا الا

 اقچا ومار © تريِمرجم e E يبلاكا
 .ةمايقلا

 امو كل ي
 کا نامو اَوقَنَعاََمِلاَ ءىنكر اهيأ- كيلع اهانصصق يتلا ةصقلا كلت (49)

 بيغلا رابخأ نم يه هموقو حون نع -لوسرلا

 اك كل مهئاذيإو كموق بيذكت ىلع ربصاف «نايبلا اذه لبق نم كموق الو تنأ اهملعت تنك ام «كيلإ اهيحون «ةفلاسلا

 .هللا نوشخي نيذلا نيقتملل ةرخآلاو ايندلا يف ةبيطلا ةبقاعلا نإ «لبق نم ءايبنألا ربص

 «العو لج هريغ ةدابعلا قحتسي هلإ نم مكل سيل «هدحو هللا اودبعا موق اي :مهل لاق ءًادوه مهاخأ داع ىلإ انلسرأو )٠١(

 .هللاب مككارشإ يف نوبذاك الإ متنأ امف «ةدابعلا هل اوصلخأف

 مكل يتوعد ىلع يرجأ ام ءأرجأ ناثوألا ةدابع كرستو هلل ةدابعلا صالخإ نم هيلإ مكوعدأ ام ىلع مكلأسأ ال موق اي (01)

 ؟لطابلاو قحلا نيب اورّيمتف نولقعت الفأ «ينقلح يذلا هللا ىلع الإ

 ًاعباتتم مكيلع رطملا لسري كلذ متلعف نإ مكنإف «مكبونذ نم هيلإ اوبوت مث «هب ناميإلاب هللا ةرفغم اوبلطا موق ايو (00)

 نيّرصم هيلإ مكتوعد امعاوضرعُت الو ءمكيلع معّنلا عباتتو مكتايرذ ةرثكب مكتوق ىلإ ةوق مكدزيو «مکتاریخ رثكتف ءأريثك
 .مكمارجإ ىلع

 «كلوق لجأ نم اهدبعن يتلا انتهآ يكراتب نحن امو ءهيلإ انوعدت ام ةحص ىلع ةحضاو ةجحب انتئج ام دوه اي :اولاق (01)
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 كياصأ انتهآ ضعب نأ الإ لوقن ام (206055)

 ينإ :مه لاق .اهتدابع نع كيبن ببسب نونجب
03 4 5 0 5 
 يننأ ىلع مكدهشأو «لوقأ ام ىلع هللا دهشأ

 دادنألا نم هللا نود نم ,نوكرشت امن ءيرب

 متمعز نّمو متنأ اودهتجاو اورظناف «مانصألاو

 اورخؤت ال مث ذلا قاحلا ىف مكتملآ ٠

 قوثولا لَك قثاو ًادوه نأ كلذ ؛نيع ةفرط كلذ 2 9 ءكل رس ءهيؤرضل الور N ا ا

 .ىذأ مهتهآ نم الو مهنم هبيصيال هنأ 9 ١ 0 ص 9 7

 كلام مكبرو يبر هللا لع تلكوت نإ( 55) | تّ 550 ب
 3 0 5 2 نوع یک ا ایا

 الإ ءيش ينبيصي الف «هيف فرصتملاو ءيش لك | ىفاوعساو )د يِن ديراب اب کر وعو کھ
2 
 0 | ةر ءو 0 -

 ءىش نم سيلف «ءىش لك ىلع رداقلا وهو «هرماب دراو نأمل

 يف وهو «هكلام هللاو الإ ضرألا هذه ىلع ثدي ا ٍ م

 «ميقتسم طارص ىلع يبر نإ .هفرصتو هناطلس

 يزاجي .هرمأو هعرشو هئاضق يف لدع يأ

 .هتءاسإب ءيسملاو هناسحإب نسحملا

 ديحوت نم هيلإ مكوعدأ امعاوضرعُت نإف (01)
 يبر ةلاسر مكتغلبأ دقف هل ةدابعلا صالخإو هللا

 اونمؤت مل ثيحو .ةجحلا مكيلع تماقو «مكيلإ

 ءيش لك ىلع ير نإ ءًائيش هنورضت الو «ةدابعلا هلل نوصلخيو «مكلاومأو مكرايد يف مكنوفلخي نيرخآ موقب يتأيو مككلهيسف هللاب

 .ءوسب ينولانت نأ نم ينظفحي يذلا وهف ظيفح
 هّلحأ ديدش باذع نم مهانيّجنو ؛ةمحرو مهيلع نم لضفب نينمؤملاو ًادوه هنم انيَّجن دوه موق باذعب انرمأ ءاج الو (0)

 .مهئكاسم الإ ىرُي ال اوحبصأف ٍداعب هللا

 .هل نعُذُي الو قحلا لبقي ال هللا ىلع ريكتسم لك رمأ اوعاطأو «هلسر اوًّصعو هللا تايآب اورفك داع كلتو (59)

 ًاكالهو ًادْعُب الأ .هلسر اوبَّذكو مهر اودحج ًاداع نإ الأ .ةمايقلا موي هنم ًاطخسو هللا نم ةنعل ايندلا هذه يف اوعبتأو (10)

 .مهبر ةمعن مهرفكو مهكرش ببسب ؛دوه موق داعل
 ءالعو لج هريغ ةدابعلا قحتسي هلإ نم مكل سيل هدحو هللا اودبعا موق اي :مهل لاقف ءًاح اص مهاخأ دومث ىلإ انلسرأو (11)

 مكل رفغي نأ هولأس اف ءاهلًاراّمُع مكلعجو ءاهنم مدآ مكيبأ قلخب ضرألا نم مكقّلَح أدب يذلا وه «ةدابعلا هل اوصلخأف

 .هاعد اذإ هل بيج «ةبوتلا يف هيلإ بغرو «ةدابعلا هل صلخأ نمل بيرق يبر نإ .حوصنلا ةبوتلاب هيلإ اوعجراو «مكبونذ

 ةهلآلا دبعن نأ اناهنتأ ءانل هتلق يذلا لوقلا اذه لبق ًاعاطم ًاديس انيف نوكت نأ وجرن انك دقل :حلاص مهّيبنل دومث تلاق (59)

 .هدحو هللا ةدابع ىلإ انل كتوعد نِم بيرم كش يفل اننإو ؟انؤابآ اهدبعي ناك يتلا

۲۲۸ 



 روشة رعنا رجلا

 يتوربخأ موق اي :هموقل حلاص لاق (۳)

 ةوبنلا هنم يناتآو هللا نم ناهرب ىلع تنك نإ

 ىلاعت هللا باقع ينع عفدي يذلا نمف «ةمكحلاو

 ايف ؟مكل حصنأو ةلاسرلا ّْلبَأ ملف هتيصع نإ

 .ريخلا نع داعبإو ليلضت ريغ يننوديزت
 ةجح مكل اهلعج هللا ةقان هذه موق ايو (15)

 1 3 ت 3 «هيلإ مكوعدأ ميف يقدص ىلع لدت ةمالعو

 رح عسا ى مكيلع سيلف هللا ضرأ يف أت اهوكرتاف
 ةَمُحَيرَُعَمْأَْما تدل واحلا 8 3 00 ي وكرت
 3 كلذ متلعف نإ مكنإف ءرقعب اهوسمت الو ءاهقزر

 .اهرقَع نم بيرق باذع هللا نم مكذخأي

 3 :حلاص مه لاقف «ةقانلا اورحنو هوبَّدكف (10)

 0 اك 9 نإف ماي ةثالث مكدلب يف مكتايحب اوعتمتسا

 لة هلت E هر ر ا هللا نمدعو كلذو ءاهدعب مكب لزان باذعلا

 ت 9 .هعوقو نم دبال لكم ريغ
E Eتنل © ذيج لجن تلامس لاال  

 ر احلاص انيجن دومث كال انرمأ ءاج ملف )

 1 7 EEE 9 ءانم ةمحرب كالملا نم هعم اونما نيذلاو ديخوا لقال 1
 ر 1 ہر

 ةَ E فال اولاق اا كبر نإ .هتلذو مويلا كلذ ناوه نم مهانيجنو
 ےس ج د a Ea 0 2 ا

 بوغعیقحس هلو نیو یکبار كح يا  هتوق نمو «زيزعلا يوقلا وه -لوسرلا اهيأ-
 9 0 0 YE لسرلا ىَّجنو «ةيغاطلا ممألا كلهأ نأ هتزعو

 .مهعابتأو

 .مه كاَّرِح ال مههوجو ىلع نيطقاس نيدماه ىتوم مهرايد يف اوحبصأف «نيملاظلا دومث ةيوقلا ةحيصلا تذخأو (7)

 مه ًادرطو دومثل ًادْعُب الأ .هججحو مهمر تايآب اودحج دومث نإ الأ .اهيف اوشيعي مل مهئانفو مهاوز ةعرس يف مهنأك (14)

 !!مكذأو مهاقشأ ايف هلا ةمحر نم
 ادر لاق «ًامالس :اولاقف هدعب بوقعيو ءقاحسإب هتجوزو وه هنورشبي مالّسلا هيلع ميهاربإ ةكئالملا تءاج دقلو (19)

 .هنم اولكأيل ٌيوشم نيمس لجعب مهءاجو ًاعيرس بهذف «مالس :مهتيحت ىلع

 ةفيخ هسفن يف سحأو «مهنم كلذ ركنأ «هنم نولكأي الو هب مهاتأ يذلا لجعلا ىلإ لص ال مهيديأ ميهاربإ ىأر املف ۰ (

 .مهكالهإل طول موق ىلإ انلسرأ كبر ةكئالم انإ بحت ال : -فوخلا نم ميهاربإب ام تأر امل - ةكئالملا تلاق ءاهرمضأو

 ىلع اهانرشبف «تعمس ام ًابجعت تكحضف «مالكلا عمست رْثَّسلا ءارو نم ةمئاق تناك -ةراس- ميهاربإ ةأرماو (1)

 «هنم ديفح قاحسإ دعب اه نوكيسو ءاهدلو شيعيسو «قاحسإ ىمسي ًادلو ميهاربإ اهجوز نم دلتس اهنأب ةكئالملا ةنسلأ

 .بوقعي وهو

 و ا و ىزخ |

 ااف

۳۹ 



 :ةبجعتم قاحسإب ترسب ال ةراس تلاق (77)

 اذهو ءزوجع انأو دلو يل نوكي فيك اتليواي

 باجنإ نإ ؟ربكلاو ةخوخيشلا لاح يف يجوز م 002

 ءيشَل نسلا ربك عم يجوز لثمو يلثم نم دلولا 1 يَا

 هللا رمأ نم نيبجعتأ :اهل لسرلا تلاق (7)

 لهأ رشعم مكيلع هتاكربو هللا ةمحر ؟هئاضقو

 تافصلا ديمح ىلاعتو هناحبس هنإ .ةوبنلا تيب 9
 .اهيف ةمظعو دج وذ «لاعفألاو اده لاتو ارد ھبقاص ا ا

 هباتنا يذلا فوخلا ميهاربإ نع بهذ الف () 8 او6 لنوو | نوره هم ركع

 ىرشبلا هتءاجو ؛ماعطلا فويضلا لكأ مدعل 3 ل

 ايف انلسر لداجي لظ ءبوقعيو قاحسإب م ےوو و

 .مهكالهإو طول موق باقع نم هب مهانلسرأ ي 83
 ةلجاعملا بحي ال ملحلا ريثك ميهاربإ نإ (75)

 بئات «هل ءاعدلاو هللا ىلإ عرضتلا ريثك «باقعلاب

 .اهلك هرومأ يف هللا ىلإ عجري
 نع ضرعأ ميهاريإ اي :هللا لسر تلاق (77)

 ؛مه ةحرلا سامتلاو طول موق رمأ يف لادجلا اذه

 كبررمأ ءاجو «باذعلا مهيلع قح دق هنإف
 مهب لزان مهغإو ؛مهكالبب مهيلع هرَّدق يذلا

 .عوفدم الو مهنع فورصم ريغ هللا نم باذع

 ءهموق نم مهيلع فاخف هللا لسر مبنأ ملعي نكي مل هنأل كلذو ؛كلذل ٌمتغاو مهئيجم هءاس اطول انتكئالم تءاج الو (۷۷)

 .ةدشو ءالب موي اذه :لاقو

 لاقف ,ءاسنلا نود ةوهش لاجرلا نوتأي مهئيجم لبق نم اوناكو «ةشحافلا بلطل هيلإ يملا نوعرسي طول ٌموق ءاجو (۷۸)

 اوشخاف «مه بألا ةلزنمب ةمألا يبن نأل ؛هتانب نهاسو «نوديرت امم مكل رهطأ ّنهف نهوجّوَرَت يتانب ءالؤه :هموقل طول
 بوكر دارا نم نيتي روم رينا يسع لجر وكت نبا یی لع ءادتعألاب نرش الو واتم اورا لا

 ؟ةهافّسلا لهأ الإ اهلعفي ال ةّبّسم فيضلا ةناهإف ءاهنيبو مهنيب لوحيف «ةشحافلا

 الإ ديرن ال يأ ,ديرن ام ملعتل كنإو «ةبغر وأ ةجاح نم ءاسنلا يف انل سيل هنأ لبق نم ٌتملع دقل : هل طول موق لاق (۷۹)

 .ءاسنلا حاكن يف انل ةبغر الو لاجرلا

 مكنيب ُتْلُحَل ؛مكنم ينعنمت ةريشع ىلإ نكرأ وأ «يعم ًاراصنأو ةوق مكب يلنأ ول : :ةشحافلا لعف الإ اوَبأ نيح مه لاق 0 ٠(

 .نوديرت ام نيبو
 تنأ ةيرقلا هذه نم جراف «كيلإ اولصي نل مبنإو ءكموق كالهإل انّلَسْرَأ كبر لسر اَّنِإ طول اي :ةكئالملا تلاق (81)
 قافنلاو رفكلاب كتناخ يتلا كتأرما ّنكل «هبيصيف باذعلا ىري الئل ؛هءارو دحأ مكنم تفتلي الو «ليللا نم ةيقبب كلهأو

 .لولحلا بيرق دعوم وهو «حبصلا مهكاله دعوم نإ «كالملا نم كموق باصأ ام اهبيصيس
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 ا أ 0 مهب باذعلا لوزنب انرمأ ءاج (ملق (۸۰۸۲)

 اهيف نوشيعي اوناك يتلا مهتيرق يلاع انلعج

 نم ةراجح مهيلع انرطمأو ءاهانبلقف اهلفاس

 ضعب ىلإ اهضعب فص دق ءنيتم بّلصتم نيط
 ال ةفورعم ةمالعب هللا دنع ةمّلعم «ةعباتتم
 يتلا ةراجحلا هذه امو .ضرألا ةراجح لكاشت

 : ديعبب شيرق رافك نم طول موق ىلع هللا اهرطمأ
  00 ofب 5 2

 اار الار ل زا ےل یو و ت لكل د اھ یو اھ ھب رر
 و E O E هللا ىلع درمتم
 كيف تِسْفُم ٍضرألا فاَوَنَتالَوَمُهَءاَيشَأ ا ي مهاخأ «نيدم» ىلإ انلسرأو (84)
 نم مكل سيل .هدحو هللا اودبعا موق اي :لاقف

 اوصلخأف ءالعو لج هريغ ةدابعلا قحتسي هلإ
 يف مهقوقح سانلا اوصقنت الو «ةدابعلا هل

 «شيع ةَعَس يف مكارأ ينإ «مهنيزاومو مهليياكم

 لايكملا صاقنإ ببسب- مكيلع فاخأ ينإو

 .مكب طيحي موي باذع -نازيملاو

 «لدعلاب نازيملاو لايكملا اوٌّمتأ موقايو (85)

 «مهئايشأ مومع يف مهقح سانلااوصقنتالو

 هللا يصاعمب اهيف نولمعت ضرألا يف اوريست الو

 .داسفلا رشنو

 نم هوحنو فيفطتلاب هنوذخأت امم مكل ريخو ةكّرب هيف لالحلا حبرلا نم نازيملاو ليكلا ءافيإ دعب مكل ىقبي ام نإ / 70

 .مكلامعأ مكيلع يصحأ بيقرب مكيلع انأ امو «هرمأ اولثتماف ءأقح هللاب نونمؤت متنك نإ «مارحخلا بسكلا

 عنتمن نأ وأ «ناثوألاو مانصألا نم انؤابآ هدبعي ام كرتن نأب كرمأت اهيلع موادت يتلا ةالصلا هذهأ بيعش اي :اولاق (۸۷)

 يف ريبدتلا ٌرَسح ٌلقاعلا تنأل كنإ :-هب ءازهتسا- اولاقو ؟ركمو لايتحا نم عيطتسن اهب انلاومأ بسك يف فرصتلا نع
 .لاملا

 مكامن ايفو «هل ةدابعلا صالخإ نم هيلإ مكوعدأ ايف بر نم حضاو قيرط ىلع تنك نإ متيأرأ موق اي :بيعش لاق )
 ايف ديرأ امو «هنع مكتيبت ًارمأ بكترأف مكفلاخأ نأ ديرأ امو ؟ًابيط ًالالح ًاعساو ًاقزر هنم ينقزرو «لاملا داسفإ نم هنع

 «هللاب الإ -مكحالصإ ةلواحمو قحلا ةباصإ يف- يقيفوت امو «يتعاطتساو يتقاط رْذَق مكحالصإ الإ هنع مكابنأو هب مكرمآ

 .ةبانإلاو ةبوتلاب عجرأ هيلإو تلكوت هدحو هللا ىلع
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 قوش رق تال

 يضغبو يتوادع مكّنلمحت ال موقايو (45)

 رارصإلاو دانعلا ىلع هيلعانأ يذلا نيدلا قارفو

 ام ّلثم مكبيصيف ؛هللاب رفكلا نم هيلع متنأ ام ىلع
 نم حلاص موق وأ دوه موق وأ حون موق باصأ

 باذعلا نم مهب لحامو طول موقامو كالملا 8 ؛ <

 .نامزلا يف الو رادلا يف ال مكنع نيديعبب اف

 «كبونذل ةرفغملا مكبر نم اوبلطاو (40) ٍّ EE 2 دمي © زز با 7
a2 

 بر نإ .اهيلع اورمتساو هتعاط ىلإ اوعجرا مث لهاا 7 00 202
 ا کک ERE ومد خاو

 «بانأو هيلإ بات نمل ةبحملاو ةدوملا ريثك ميحر 5

 ةمحر لا ةفص تابثإ ةيآلا يفو .هتبوت لبقيو همح ري
 ٤ لمع نا ڪيا کم لاول رکو بح

 .هناحبس هب قيلي امك «ىلاعت هلل ةدوملاو ب ررر یار تراکت

 «لوقت ام ًاريثك هقفنام بیعش اي :اولاق (4) € | ََييجاَيرَم ةا اجامل بيق و ور ڪم ي اوہ قدرا

 الو ءاربكلا نم تسل ًافيعضانيف كارل اننإو ا ِتَرَحَلَواَتَم حجي هَحَمأ اوثماَء تیزاب یش
e |كانلتقل كتريشع ةاعارم ال ءعءعاسؤرلا ٩ واس يك وس مج  
 ر ولو ؤرلا نم © نجر جرد فاوحبَص . E ذآ

 «-مهتلم لهأ نم هطهر ناكو- ةراجحلاب ًامْجر
 .انسوفن يف مارتحاو رْدَق كل سيلو كت ديم دعبال اش نك ê 00 دملا نقدا أى . 2
 مكيلع مركأو ٌرعأ يتريشعأ موق اي :لاق (41) دورو لھ نوم ٍنطَلْسو تيلي 0

 فلخ هومتلعجف مكبر رمأ متذبنو ؟هللا نم ٤ دیشب تكدر نونو هيت منال |

 نإ «هیهنب نوهتنت الو هب نور تأت ال «مکروهظ
 مكلامعأ نم هيلع ىفخي ال طيح نولمعت اهب بر

 .ًالجآو ًالجاع اهيلع مكيزاجيسو «ةرذ لاقثم
 مكتوعد نم ير ينبهو امو يتقيرط ىلع رباثم لماع ين «مکتلاحو مكتقيرط ىلع نوعیط تست ام لك اولمعا موق ايو ()

 ينإ مكب ُلِحَيَس ام اورظتناو ؟متنأ مأ انأ «هلوق يف بذاك انم نّمو «هّلذي باذع هيتأي انم نم نوملعت فوس ءديحوتلا ىلإ

 .مه ديدش ديدهت اذهو .نيرظتنملا نم مكعم

 ةحيصلا اوملظ نيذلا تذخأو ءانم ةمحرب هعم اونمآ نيذلاو ًابيعش انلوسر انيّجن بيعش موق كالهإب انرمأ ءاج الو (44)

 مهب كاّرِحال نيتيم مهبُكُر ىلع نيكراب مهرايد يف اوحبصأف «مهتكلهأف «ءامسلا نم

 دقف دوم تدِعَب مك -اهازخأو هللا اهكلهأ ذإ- «نيدم» ل ًادْعُب الأ .تاقوألا نم ًاتقو مهرايد يف اوميقي مل نأك (45)

 .كالهلاو دعبلا يف ناتليبقلا ناتاه تكرتشا

 هللا ةينادحو ىلع لدت اأ -حيحص بلقب- اهلمأتو اهنياع نمل نيبت ةجحو انديحوت ىلع انتلدأب ىسوم انلسرأ دقلو ()

 .ىلاعتو هناحبس هنود ةيبوبرلا ىعَّدا نَم لك ٍبِذَكو
 رمأ اوقلاخو «هوعاطأف هوعبتي نأ هموق رمأو «نوعرف رفكف «هموق فارشأو هعابتأ رياكأو نوعرف ىلإ ىسوم انلسرأ (۹۷)

 .دانعو رفكو لالضو لهج وه (نإو ءىده الو دشر نوعرف رمأ يف سیلو «یسوم
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o (44) 8 هولا سوره ًادهَمَر راف ةا ةا مۇر مقي ىتح ةمايقلا موي هموق نوعرف مدقي 

 | .هنولخدي يذلا لخدملا حّبقو ءرانلا مهلخدي
 2 ع سا د رخال ےک

 عتيل قرن دك قارنا اهلا 5 0 0
 ئرقلا هنأ نم َكِلَذ دوف نعل رحبلا يف قرغلا نم اهيف مهل هلع يذلا تع دش يذلا هنأ نم ترک ھلان 8 0 2 2 أ باذعلا عم ايندلا هذه يف هللا مهعبتأو ()
 اوم نحلَوَرْهَتمْلط 59ر ا ءرانلا مهاخدإب ىرخأ ةنعل كلذك ةمايقلا مويو

 نوُ نوتىلار تت م 0 باذع نم مهيلع فّدارتو مهل عمتجا ام سئبو
 00 0 ا .ةرخآلاو ايندلا ةنعلو هللا

 -لوسرلا اهيأ- كل هانركذ يذلا كلذ )٠٠١(

 هب كريخن اهلهأ انكلهأ يتلا ىرقلا رابخأ نم

 دق ام اهنمو «ةيقاب راثآ هلام ىرقلا كلت نمو

 .ءيش هنم یي ملف .هراثآ ْثَيِحح

 بنذو ببس ريغب مهكالهإ ناک امو (۱۰۱)

 8 مهكر شب مهسفنأ اوملظ نكلو «هنوقحتسي
 رل مهما ديو 1 ا ف مشو تا ىتلا مهتملا مهتعفن مف ءضرألا يف مهداسفإ
 ر مهتداز امو ؛مهباذعب كبر رمأ ءاج امل رضلا 9دب 0 aA 1 ١ 6 :ES ر ) مهنع عفدت نأ اهنم نوبلطيو اهنوعدي اوناك
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 دايو 0 ضا

 ١ 07-4 7 .نارسخو كالهإو ريمدت ريغ مهتغآ
 4 ےب ےس ا ر ات ف رس 3 ا

 9 ق ذود لع كلر 2 ©ن) باذعلاب ةملاظلا ىرقلا لهأ تذخأ كو( 9١9

 هللاب مهرفكب مهسفنأ اوملظ اذإ ىرقلا لهأ نم

 .ديدش عجوم ميلأل ةبوقعلاب ذأ نإ .هلسرل مهبيذكتو هل مهتيصعمو

 عمجن يذلا مويلا كلذ «ةرخآلا يف هباذعو هللا باقع فاح نمل ةظعو ٌةربعل ةملاظلا ةقباسلا ىرقلا لهأل انذخأ يف نإ )٠(

 .مهلك قئالخلا هدهشيو ءازج لاو ةبساحملل ًاعيمج سانلا هل

 .انتمكحب اهل انريدقت نع صقنت الو ديزت ال ءانملع يف ةدودعم ةدم ءاهتنال الإ مكنع ةمايقلا موي رخؤن امو )١4(

 .ميعنلاب هيلع لّضفتم ديعسو «باذعلل قحتسم يقش مهنمف ءاهير نذإب الإ سفن ملكتت ال «ةمايقلا موي يتأي موي )٠١١(

)١ V7)نم هيف مه ام ةدش نم اهيف مهل «مهرقتسم رانلاف ,مهامعأ ءوسو مهتديقع داسفل ايندلا يف اوُقَش نيذلا امأف  

 تماد ام ًادبأ رانلا يف نيثكام ءاهحبقأو تاوصألا عنشأ امهو ءةَّدشب هيلإ هدرو عفَدب رْدَّصلا نم سلا جارخإ باذعلا

 ةَّدم دعب نيدحوملا ةاصع جارخإ نم كبر ءاش ام الإ «دكؤم مئاد وه لب «يهتني الو مهياذع عطقني الف ءضرألاو تاومسلا

 .ديري ال لاّمف -لوسرلا اهيأ- كبر نإ .رانلا يف مهثكم نم

 هللا ءاش يذلا قيرفلا الإ ءضرألاو تاومسلا تماد ام اهيف نيدلاخ ةنجلا نولخديف ةداعسلا هللا مهقزر نيذلا امأو )٠۸(

 يطعيو «هتحرو هللا ةئيشمب ةنجلا ىلإ اهنم نوجرخي مث «نمزلا نم ةرتف رانلا يف نوقبي مهنإف «نيدحوملا ةاصع مهو «هريخأت

 فيفا



 نم كش يف -لوسرلا اهيأ -نكت الف )3١9( ُديَعاَمَكل EE الوم دبیا مرر ع فك تدق
 مهؤابآ دبعي ام لثم الإ ناثوألا نم نودبعي صوُقنَمَرَع بص هوم الق نيه 1 ناو اا ام ؛كموق نم نوكرشملا ءالؤه دبعي ام نالطب 0

 ريع انا انتصر اهرهرت ل انو اق نم هملول وهف تلا بڪ ای سوم اتتا ڌر @

 ناكنإوةَّمألا عيمجل هيجوت اذهو .صوقنم ي ی ی

 .ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلإ ًاهجوم هظفل 2 ومعامل مُهكَمَع ae كبروا و
 «ةاروتلا وهو باتكلا ىسوم انيتآ دقلو )١1١١( م

 هب رفکو ةعامج هب نمآف «هموق هيف فلتخاف 5 او
 ةملك الولو .نآرقلاب كموق لعفاك.نورخآ 3 روبی

 «باذعلا هقلخ لجعي ال هنأب كبر نم تقبس

 نيبذكملا كالهإب هللا ءاضق مهايند يف مهب 00

 دوهيلا نم رافكلا نإو .نينمؤملا ةاجنو

 اذه نم- كش يفل -لوسرلا اهيأ- نيكرشملاو ْ

 نيذلا نيفلتخملا ماوقألا كئلوأ لك نإ( 0 3

 مهنيفويل مهرابخأ -لوسرلا اهيأ- كل انركذ حتوم هاا نمم 539

 يخف ًاريخ نإ ةمايقلا موي محلاعأ ءازج كبر 13 انه تيجان ےس ِهِفأ فرت اموت ذآ

 نوكرشملا ءالؤه لمعي هب كبر نإ «رشفأّرش نإو لتا واطي رفا لهنا
AY 1اذه ينو .مهلمع نم ءيش هيلع ىفخي ال ءريبخ :  

 . مه ديعوو ديدهت

 نم نولمعت اهب مكّير نإ ,مكل هللا هّدح ام اوزواجتت الو ءكعم بات نّمو تنأ كبر كرمأ اك -يبنلا اهيأ- مقتساف )١١17(

 .اهيلع مكيزاجيسو ءاهنم ءيش هيلع ىفخي ال «ريصب اهلك لامعألا
 .مكرومأ ىلوتيو ءمكرصني رصان نم هللا نود نم مكل امو «رانلا مكبيصتف « ءةملظلا رافكلا ءالؤه ىلإ اوليمت الو )١١(

 رفكي تاريخلا َلْعِف نإ .ليللا نم تاعاس يفو ءءاسملاو حابصلا ين راهنلا ٍقَّرَط هجو ٌعتأ ىلع -يبنلا اهيأ- ةالصلا ٌدأو )١1١5(

 .ركذتو اهب ظعتا نمل ةظعوم «تائيسلا نبهذي تانسحلا نأ نايبو ةالصلا ةماقإب رمألاو ءاهراثآ وحميو ةفلاسلا بونذلا

 نينسحملا باوث عيضي ال هللا نإف ؛كموق يك رشم نم ىذألا نم ىَقْلَت ام ىلعو «ةالصلا ىلع -يبنلا اهيأ- ربصاو )١٠١(

 .مهاعأ يف
 يف داسفلا نعو «مهرفك نع رفكلا لهأ نوَهني ؛حالصلاو ربخلا لهأ نم اياقب ةيضاملا نورقلا نم دجُو اًلهف (17)

 نيذلا عبّتاو .نيملاظلا ذخأ نيح هباذع نم كلذ ببسب هللا مهاّجنف .نمآ نمت ليلق الإ ماوقألا كئلوأ نم دجوي مل ءضرألا

 ٌقحف «هيف اومن ام مهعابتاب نيلاظ نيمرجم اوناكو ءاهميعنو ايندلا تاذل نم هيف اوُعّتُم ام تفس ةّمأ لك نم مهسفنأ اوملظ

 .مهسفنأ ملظ نم َنوُلْخَي ال مهنأل ؛نيملسملا نم ةاصعلل ةظعومو ةربع ةيآلا يفو .باذعلا مهيلع
 امنإو «ملظلاو داسفلل نوبنتجم ءضرألا يف نوحلصم اهلهأو ىرقلا نم ةيرق كلهيل -لوسرلا اهيأ- كبر ناك امو )١1110(

 .مهداسفو مهملظ ببسب مهكلهي
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 فتم لوول سلال ر لو ا و لا
 دي يطال ع و ےس ذكي و لوك ل و ؛مالسإلا نيد وهو دحاو نيد ىلع ةدحاو

 0 - تكور لوب يف نيفلتخم سانلا لازي الف كلذ أشي مل هناحبس
 ش5 : 1 .هتمكح ىضتقم كلذو ؛مهئايدأ

 راجو ك دیتی کک ا راو او كايروكي ن5 5 ميقا واک ا 3 22
 2( امو هللا ديحوت يف نوفلتخي ال مهن إف هلسر

 تضتقا دقو «هللا دنع نم لسرلا هب تءاج

 نيفلتخم مهقّلَح هنأ ىلاعتو هناحبس هتمكح

 .هل قل امل رّسيم لکو ءديعس قيرفو قش قيرف
 م ل و > و دا

 دعك 25ع © هنأ :هردقو هئاضق يف كبر دعو ققحتي اذهبو

 د |  نيذلا سنإلاو نجلا نم منهج ًالميس هناحبس
 .ناهيإلل اودتب ملو هدنجو سيلبإ اوعبتا

 رابخأ نم -لوسرلا اهيأ- كيلع صقنو )١١١(
 1 امم هنآ بتكسل امم هيلإ جاتحت ام لك «كلبق اوناك نيذلا لسرلا

 وك مك ےس HF 2 وکر کک 2 كءاج دقو «ةلاسرلا ءابعأب مايقلل كبلق يّوَقي

 قست دودو ذم كَسَبَتْ اإ را نم هيلع تلمتشاامو ةروسلا هذه يف
 ل وو فسادا 1 2 ةظعوم اهيف كءاجو «هيلع تنأ يذلا قحلا نايب

 1 فاد ا ا ) نونمؤم ا اهب ركذتي ىركذو «نورفاكلا اهب عدتري
 2 هولا مارسقا تاو ا :هلتترو كلاب
 نيرفاكلل -لوسرلا اأ - لقوو 2 )
 متنأ ام اولمعا :هللا ةينادحوي نوّرقي ال نيذلا

 نم انتقيرطو انتناكم ىلع نولماع اّنإف هل نيبيجتسملاو لوسرلا ءاذيإو ةوعدلا ةمواقم يف مكتقيرطو مكتلاح ىلع نولماع

 .مهل ديعوو ديدهت اذه يفو .مكرمأ ةبقاع نورظتنم اّنإف ءانرمأ ةبقاع اورظتناو .هللا رمأ ذيفنتو اننيد ىلع تابثلا

 اهيأ- هدبعاف ؛ةمايقلا موي هلك رمألا عَجُْي هيلإو ءضرألاو تاومسلا يف باغ م لك ملي ىلاعتو هناحبس هللو 1

 .هلمعب الك يزاجيسو ءرشلاو ريخلا نم نولمعت اع لفاغب كبر امو ءهيلإ كرمأ ضّوفو -يبنلا

 هذ فسوي ةروس #

 .ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس را )١(
 .هادهو همارحو هلالحو هيناعم يف حضاولا نّيبلا باتكلا تايآ هذه

 .هيدبب نولمعتو ءاهنومهفتو هيناعم نولقعت -برعلا اهيأ- مكلعل ؛برعلا ةغلب نآرقلا اذه انلزنأ انإ (0)

 نيلفاغلا نل كيلع هلازنإ لبق تنك نإو «نآرقلا اذه كيلإ انيحوب صصقلا نسحأ -لوسرلا اهيأ - كيلع ٌصقن نحن (؟)
 .ًائيش اهنع يردت ال «رابخألا هذه نع

 يل مهتيأر رمقلاو سمشلاو ءًابكوك رشع دحأ ماما يف تيأر ينإ :هيبأل فسوي لوق كموقل -لوسرلا ا يآ- ركذا ()

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةلزنملا ولع نم مالسلا هيلع فسوي هيلإ لصو اَمِل ىرشب ايؤرلا هذه تناكف .نيدجاس
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 و رو رقع اءّرِجل
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 صعب هلق ايكي ناو تشوق
 و <

 اي :فسوي هنبال مالسلا هيلع بوقعي لاق (0)

 «كودسحيف ايؤرلا هذه كتوخإل ركذت ال ينب
 ناطيشلا نإ ؛ككالهإ يف اولاتحيو كوداعيو
 .ةوادعلا رهاظ ودع ناسنإلل
 كلذكف ايؤرلا هذه كبر كارأ اهكو (5)

 يف سانلا هاري ام يسب كطيو كايفظعي
 ُمتيو «اعقاو هيلإ لوؤت امم ىؤرلا نم مهمانم
 «ةلاسرلاو ةوبنلاب بوقعي لآ ىلعو كيلع هتمعن

 قاحسإو ميهاربإ كيوبأ ىلع لبق نم اهمتأ امك
 هيفطصي نمب ميلع كبر نإ .ةلاسرلاو ةوبنلاب
 .هقلخ رومأ ريبدت يف ميكح «هدابع نم

 ربع هتوخإو فسوي ةصق يف ناك دقل (0)

 نع لأسي نمل هتمكحو هللا ةردق ىلع لدت ةلدأو

 .اهتفرعم يف بغريو ؛مهرابخأ
 :مهنيب ايف هيبأ نم فسوي ةوخإ لاق ذإ (۸)

 ءانم انيبأ ىلإ بحأ قيقشلا هاخأو فسوي نإ

 نإ .ددع ووذ ةعامج نحنو ءانيلع امهلّضفي

 ريغ نم انيلع امهلَّضف ثيح ؛نّيِب أطخ يفل انابأ
 .هأرن بجوم

 ةلوهجم ضرأ يف هب اوقلأ وأ فسوي اولتقا ()
 مكيبأ بح مكل صلي نارمُعلا نع ةديعب

 دعب نم هل نيرفغتسم هللا ىلإ نيبئات هداعبإ وأ فسوي لن دعب نم اونوكتو مكر يغ ىلإ مكنع تفتلي الو «مکیلع هلابقإو

 .مكبنذ

 «هنم اوحيرتستف نيرفاسملا نم ةّراملا ضعب هطقتلي رئبلا فوج يف هوقلأو فسوي اولتقت ال :فسوي ةوخإ نم لئاق لاق ( ٠

 .نولوقت ام لعف ىلع نيمزاع متنك نإ «هلتق ىلإ ةجاح الو

 هل ديرن نحنو ءانوخأ هنأ عم فسوي ىلع ءانمأ انلعجت ال َكَل ام انابأ اي :-هداعبإ ىلع مهقافتا دعب- فسوي ةوخإ لاق )١١(

 ؟حصنلا صلاخب هصخنو «هاعرنو هيلع قفشنو ريخلا

 انإو «حابملا بعللا نم هوحنو قابتسالاب ٌبعليو «حرفيو طشنيو ٌعْسَي انيعارم ىلإ جرخن امدنع ًادغ انعم هلسيرأ (19)

 .هيلع فاخت ام لك نم هل نوظفاحلا

 نولفاغ هنع متنأو «بثذلا هلكأي نأ ىشخأو «يعارملا ىلإ هب متبهذ اذإ يل هتقرافم يسفن م ويل نإ :بوقعي لاق )١1(
 .نولغشت

 .انم ىَجْرُي عفن الو ءانيف ريخ ال «نورساخل ًاذإ انإ ةيوق ةعامج نحنو «بئذلا هلكأ نئل :مهدلاول فسوي ةوخإ لاق )١5(
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 و ون ري
 سو ةروس رت نالا رجل

 فسوي ىلإ انيحوأو «رئبلا فوج يف هئاقلإ ىلع جنون بيع هنأ اوعمجاو هوب اوبھ دال اوعمجأو هب اوبهذ الف .مهعم ُهَلَسْرَأَف )٠١(
 يذلا اذه مهلعفب ًالبقت م كوخ نرخ
 الو رمألا كلذب نوسم ال مهو كب هولعف
 .هب نورعشي

 4 تسقو يف مهيبأ ىلإ فسوي ةوخإ ءاجو )١7(
 5 نورهظيو نوكبي «ليللا لوأ نم ءاشعلا

 3 8 3 .عزجلاو فسألا

 اناره ترتد ا و ا يذلا يف قباستت انبهذ انإ انابأ اي :اولاق (۷)
 ساوا ده ییا لاری لد لاق مدراس انداز دنع فسوي انكرتو «ماهسلاب يمرلاو 0 2 0 1 5

 ںی َمَسهوَرَسَو© تو يامل هاو E ا ت ءاتنمأم يف هانكرت لب «هظفح يف رّضقن ملف ءانبايثو

 1 لاَ 2 8 امو «بئذلا هلكأف ءاريسي اتقو الإ هانقرافامو

 1 ۵ تبيع ١ e ؛قدصلاب نيفوصوم انك ولو انل قّدصمب تنأ
 ى کک .فسويل كبح ةدشل
 | تشو انكم كل ودور اعف نأ 7 مد ريغ مدب ًاخطلم هصيمقب اوؤاجو (16)

 N ٤ رار سلا 2 ق وا یا ل ب ؛فسوپ
 0 0 قات ر 1 2 مهوبأ مه لاقف .قّرَمُي ل صيمقلا نأل ؛مهيذك

 لب «نولوقت اك رمألا ام :مالسلا هيلع بوقعي 0 لو نوماعي ال سا كومٍوِرْمَأ ا
 ًاحيبق ًارمأ ءوسلاب ةراّمألا مكسفنأ مكل تنّيز

 يربصف «هومتلعفو ًانسح هومتيأرف ءفسوي يف
 «قلخلا نم دحأل هعم ىوكش ال ليمج ربص

 .يتوقو يلوح ىلع ال «بذكلا نم نوفصت ام لاهتحا ىلع هللاب نيعتسأو
 دراو حرفق «فسوي اهب قلعت رئبلا يف هولد لسرآ الف «ءاما مه بلطي نک اول سرأف «نيرفاسملا نم ةعامج تءاجو (۱۹)

 ملف نيرفاسملا ةيقب نع فسوي هباحصأو ُدراولا ىفخأو «سيفن مالغ اذه ىرْشُب اي :لاقو «مالغ ىلع روثعلاب جهتباو ءاملا

 .فسويب هنولمعي اب ميلع هللاو ءاهانعضبتسا ةعاضب هذه نإ :اولاقو «مهل هورهُظُي

 كلذو ؛هنم صلختلا يف نيبغار هيف نيدهاز اوناكو «مهاردلا نم ليلق نمثب نيرفاسملا نم نيدراولل هتوخإ هعابو )٠(

 .هللا دنع هتلزنم نوملعي ال مهن

 يلعجاو «هتلماعم ينسحأ :هتأرمال لاقو «ريزولا وهو ءاهزيزع مهنم هارتشا «رصم» ىلإ فسويب نورفاسملا بهذ الوم 0)

 فِطْمَي «رصم» زيزع انلعجو فسوي انيجنأ اكو ءدلولا ماقم اندنع هميقن وأ «هتمدخ نم ديفتسن انلعل ءأييرك اندنع هماقم

 هللاو .ًالبقتسم عقيس ام اهنم فرعيف ىؤرلا ريسفت همّلعنلو ءاهنئازخ ىلع هانلعجو ««رصم» ضرأ يف هل انكم كلذكف «هيلع
 .هللا ديب هلك رمألا نأ نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو «لطبم هلطبي ال ذفان همكحف .هرمأ ىلع بلاغ

 يزجن هناسحإ ىلع فسوي هب انيزج يذلا ءازجلا اذه لثمو ءًاملعو ًامهف هانيطعأ هبابش يف هتوق ىهتنم فسوي غلب الو (9)
 .ملسو هيلع هللا لص لوسرلل ةيلست اذه يفو .مهناسحإ ىلع نينسحملا
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 نضع ٌفضوُي

 را رەنا ريد نم ٌدُفرةَصيِمَق

 -نيلو قفري- زيرعلا ةأرما تعدو (۲۳)

 اهبحل ؛اهسفن ىلإ اهتيب يف وه يذلا فسوي
 اهيلع باوبألا تقّلغو «هئاهبب نسحو هل ديدشلا

 هللا ذاعم :لاقف هلا مله :تلاقو .فسوي ىلعو

 «هيلإ ينئيعدت يذلا نم ريجتسأو «هب مصتعأ

 ينمركأو يتلزنم نسحأ يذلا يديس ةنايخ نم
 ام لعَمَف مَّلَظ نَم حلفي ال هنإ هلهأ يف هنوخأ الف
 .هلعف هل سيل

 «ةشحافلا لعفل اهسفن تلام دقلو )١5(
 تارطخ ثيدح هّسفن ٌفسوي قرح

 هرجزت هبر تايآ نم ةيآ ىأر نأ الول «ةباجتسالل

 هنع عفدنل ؛كلذ هانيرأ (نإو «هسفن هب هتثدح نع

 اندابع نم هنإ «هرومأ عيمج يف ةشحافلاو ءوسلا

 يف اوصلخأ نيذلا ةلاسرلل نيفطصملا نيرّهطملا

 .هديحوتو هلل مهتدابع

 «جورخلا ديري بابلا ىلإ فسوي عرسأو (؟5)
 هصيمق تبذجو «هب كاسمإلا لواحت تعرسأو

3 

 نم ءازج ام :تلاقف بابلا دنع اهجوز ادجوو

 بذعي وأ نجسي نأ الإ ةشحاف كتأرماب دارأ

 عجوملا باذعلا

 هيل ب ع لاقف اهلهأ نم دهملا يف يبص دهشو «كلذ ينم تبلط يتلا يه :فسوي لاق (؟7)

 .نيبذاكلا نم وهو «هل اهمها يف

 .نيقداصلا نم وهو ءاهوق يف تبذكف فلخلا نم یش هصيمق ناك نإو (۲۷)

 اذه هب تمهتا يذلا بذكلا اذه نإ :هتجوزل لاقو ءفسوي ةءارب ملع هفلخ نم ىس فسوي صيمق جوزلا ىأر املف (۲۸)

 .ميظع نكركم َّنِإ .-ءاسنلا اهتيأ- نكركم ةلمج نم وه باشلا
 ٍتنك كنإ ؛كبنذل ةرفغملا -ةأرملا اهتيأ- يبلطاو ءدحأل هركذت الف اهنم ناك ام رْكؤ كرتا فسوي اي :«رصم» زيزع لاق (۲۹)

 .هيلع كئارتفا يتو «هسفن نع فسوي ةدوارم يف نيمثآلا نم

 ءهسفن نع اهمالغ لواحت زيزعلا ةأرما :زيزعلا ةأرما ىلع تاركنم نلقو «هب نثدحتف ةنيدملا يف ةوسن ىلإ ربخلا لصوو )۳١(
 .حضاو لالض يفل لعفلا اذه يف اهارنل انإ .-هفالغ وهو - اهبلق فاَغّش هل اهبح غلب دقو ءاهسفن ىلإ هوعدتو
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0 5 SNE ( نهوعدت نهيلإ تلسرأ ءاهّمذ يف نه ايتحاو 

 شكاوي عر ر رک )ن هيلع نئكتي ام نھ تاو ءاهعرايزل
 أ یر لد 5ك 6ھ گام لك تطعأو «ماعطلا نم هنلكأي امو «دئاسولا

 يي و م

 مسا اهايإ نهتبْيغب زيزعلا ةأرما تعمس الف )۳١(

 8 رر 8 هنمظعأ هنيأر ملف «نهيلع جرخا :فسويل ا ا 0 2101 سس ےس ہے داب ب ےہ مث 5 انيكس نهنم 5 5 2: ر ا 0 تالا اعطلا َنعّطَقُي یا

 عر او نكن و نخّرجف «هلاجو هّئسح نمهَّدَحأَو «هنللج أو
 رسالو ا ةشهدلا طرف نم ماعطلا نعّطَقُي نهو نهيديأ
 1 اَجَِيَس © 5 اذه ام هللا ذاعم :تابجعتم نلقو «لوهذلاو

 1 رھ ل. «رثبلا يف دوهعم ريغ هلاج نال ؛رشبلا سنج نم
 دفاع هو 9 .ةكئالملا نم ميرك كّلَم الإ وه ام
 9010 غ  نمَّطق ياللا ةوسنلل زيزعلا ةأرما تلاق (7)
 1 2  ءايإ نكتيؤر يف نكباصأ يذلا اذهف :نييديأ
 ناتتفالا يف يّّنْمُن يذلا ىتفلا وه نكباصأ ام

 يل بيجتسيل ؛هءارغإ تلواحو هتبلط دقلو هب

 ًالبقتسم هب هرمآ ام لعفي ل نئلو «ىبأو عنتماف

 .ءالذألا نم ننوكيّلو «نجسلا لوخدب ّنّبَقاعيَل

 :نهركمو نهرش نِمًأذيعتسم فسوي لاق (۳۳)
 نيذلا ءاهفسلا نم نكأو «نهيلإ لمَ نهركم ينع عفدت مل نإو ءةشحافلا لمع نم هيلإ يننوعدي امم لإ بحأ ٌنجسلا ٌبر اي

 .مهلهجل مثإلا نوبكتري

 عيمسلا وه هللا نإ .هللا ةيصعم نم اهتابحاوصو زيزعلا ةأرما هنم تدارأ ام هنع فرصف هءاعد فسويل هللا باجتساف ()

 .مهحلصي امو هقلخ عيمج ةجاحبو «هحلصي امو هتجاحو هبلطمب ميلعلا هقلخ نم عاد لك ءاعدو «فسوي ءاعدل

 ؛رصقي وأ لوطي نمز ىلإ هونجسي نأ -هتفعو فسوي ةءارب ىلع ةلدألا اوأر ام دعب نم- هباحصأو زيزعلل رهظ مث ()

 .ةحيضفلل ًاعنم

 تيأر ينإ :رخ آلا لاقو ءًرمخ ريصيل ًابنع رصعأ نأ مانملا يف تيأر ينإ : :امهدحأ لاق «نايتف فسوي عم نجسلا لخدو (5)

 هلل مهتداب ابع يف نونسحي نيذلا نم كارن انإ ءانيأر ام ريسفتب -فسوي اي- انربخأ «هنم ريطلا لكأت ًازبخ يسأر قوف لمح أ ينأ

 .هقلخل مهتلماعمو

 ريبعتلا كلذ ءامكيتأي نأ لبق هريسفتب !ىتربخأ الإ لاوحألا نم لاح يف هناقزرت ماعط |مكيتأي ال :فسوي مهل لاق (۷)

 ثعبلاب مهو «هللاب نونمؤي ال موق نيد نع تدعتباو «ةدابعلا هل تصلخأو هب تنمآ ينإ ؛يبر ينمّلع امن اكل هرّبعأس يذلا

 .نودحاج باسحلاو

0 
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 َناكاَم يا 5

 ا 8

 ا ا

 هت کتک نا رت نوای
 € رسم ر را

 ةا کلر را نذل كلما

 قاحسإو ميهاربإ يئابآ نيد تعبتاو (۳۸)
 نأ انل ناك ام «هدحو هللا تدبعف بوقعيو

 دارفإب ديحوتلا كلذ «هتدابع يف ًاكيرش هلل لعجن

 «سانلا ىلعو انيلع هب هللا لضفت ام «ةدابعلاب هللا

 ةمعن ىلع هللا نوركشي ال سانلا رثكأ نكلو

 .ناييإلاو ديحوتلا

 يف هعم نيذللا نييتفلل فسوي لاقو (۳۹)

 ةدابع مأ ريخ ىتش ةقولح ِةحلآ ةدابعأ :نجسلا

 ؟راهقلا دحاولا هللا

 يناعم ال ًءامسأ الإ هللا نود نم نودبعت ام (50)

 ًالهج ًابابرأ مكؤابآو متنأ اهومتلعج ءاهءارو

 ناهرب وأ ةجح نم هللا لزنأ ام «ًالالضو مكنم

 «هدحو ىلاعت هل الإ قح ا مكحلا ام ءاهتحص ىلع

 «هريغل اوعضخت الو اوداقنت الأ رمأ «هل كيرشال

 يذلا ميقلا نيدلا وه اذهو «هدحو هودبعت نأو

 كلذ نولهجي سانلا رثكأ نكلو «هيف جوعال

 .هتقيقح نوملعي الف

 سفت امكيلإ ءنجسلا يف ّيبحاص اي )٤۱(

 ىأر يذلا رخآلا امأو ءكلملل رمخلا يقاس نوكيو نجسلا نم جرخي هنإف هايؤر يف بنعلا رصعي هنأ ىأر يذلا امأ :اكايؤر

 د «هسأر نم ريطلا لكأتو كريو بلص هنإف ًازبخ هسأر ىلع لمحي هنأ

 نينتاف بذ ذاب سوبع مولظم ناپ هريشأو ب كلما م دنع زكا ةةيبحاص نم جات هنأ ملط يدلل افتيوي لاقو 460

 .تاونس ةدع نجسلا يف كلذ دعب فسوي ثكمف «فسوي لاح كلملل ركذي نأ لجرلا كلذ ناطيشلا

 تالبنس عبس تيأرو «لاز هلا نم تاليحن تارقب عبس نهلكأي ناس تارقب حبس يمانم يف تيأر ينإ :كلملا لاقو (4؟)

 .نورّسَقُت ايؤرلل متنك نإ ءايؤرلا هذه نع ينوربخأ ءاربكلاو ةداسلا اهيأ اي «تاسباي تالبنس ٌعبسو ءرضخ
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 ليوأت ال مالحأ طالخأ هذه كايؤر :اولاق (45)

 .نيملاعب مالحألا ريسفتب نحن امو ءاهل

 يّبحاص نم لتقلا نم اجن يذلا لاقو (45)

 نم ىسن ام ةدم دعب ركذتو نجسلا يف فسوي

 ايؤرلا هذه ليوأتب مكربخأ انأ :فسوي رمأ

 .اهريسفتب مكيتآل فسوي ىلإ ينوثعباف
 :هل لاق فسوي ىلإ لجرلا لصو امدنعو (5)

 عبس ىأر نم ايؤر انل رّسف قيَّدّصلا اهبأ فسوي
 «تاليزه تارقب ٌعبس نهلكأي ناس تارقب

 لعل ؛تاسباي ٌرخأو رضخ تالبنس ٌعبس ىأرو

 اوملعيل ؛مهربخأف هباحصأو كلملا ىلإ عجرأ

 كتتناكم اوملعيلو .هنع كتلأس ام ليوأت

 .كلضفو

 ريسفت :كلملا ايؤر نع هلئاسل فسوي لاق (۷)

 ةعباتتم نينس عبس نوعرزت مكتأ ايؤرلا هذه
 يف هنم متدصح امف «ءاطعلا رّثْكَيل نيّداج

 تيل ؛هلبنس يف هوكرتاو هور ةرم لك
 ام ًاليلق الإ «یقبأ نوكيلو ءسّوستلا نم هظفح
 .بوبحلا نم هنولكأت

 عبس ةبّضِخلا نينسلا هذه دعب ينأي مث ()

 .ةعارزلل ًاروذب نوكيل هنورخّدتو هنوظفحت ام ًاليلق الإ «لبق نم نهه مترخّدا ام لك اهلهأ لكأي «بذَّجلا ةديدش نينس

 راهثلا هيف نورصعيو «ةدشلا مهنع ىلاعت هللا عفريف «رطملاب سانلا هيف ثاغي ماع ةبدجملا نينسلا هذه دعب نم يتأي مث (59)

 .ءاننلاو بصخلا ةرثك نم

 لاق هوعدي كلملا لوسر هءاج املف «يلهورضحأو نجسلا نم ايؤرلل رّبعملا لجرلا اوجرخأ :هناوعأل كلملا لاقو (50)
 نہنأشو نهرمأ ةقيقح نع نييديأ نحرج يتاللا ةوسنلا لأسي نأ هنم بلطاو .كلملا كديس ىلإ عجرا :لوسرلل فسوي

 .كلذ نم ءيش هيلع ىفخي ال نهاعفأو نهعينصب ميلع يبر نإ «يتءارب حضتتو «عيمجلل ةقيقحلا رهظتل ؛ يعم

 ام هنم نتيأر لهف ؟ةفايضلا موي هسفن نع فسوي ٌنتدوار نيح نكنأس ام :نييديأ نحرج يتاللا ةوسنلل كلملا لاق )
 يتلا انأف «هئافخ دعب قحلا رهظ نآلا :زيزعلا ةأرما تلاق كلذ دنع «هنيشَي ءيش ىندأ هيلع انملع ام هللا ذاعم :نلق ؟بيري

 .هلاق ام لك يف نيقداصلا نمل هنإو «عنتماف هئارغإب هتنتف تلواح
 ينم عقت ملو ؛هيلع بذكلاب هنخأ مل ينأ يجوز ملعيل يسفن ىلع رارقإلاو فسوي هيزنت يف هتلق يذلا لوقلا كلذ (9)
 يف مهدشري الو «ةنايخلا لهأ قفوي ال هللا نو «هتءاربو يتءارب راهظإل كلذب تفرتعاو ءفسوي ُثدوار يننأ عم ةشحافلا
 .مهتنايخ
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 ليحل َنمَميمانابأتيأ ارتي د

 ع انو لَكَ

 الو يسفن يّكزأ امو :زيزعلا ةأرما تلاق (0)

 لمعب اهبحاصل رمألا ةريثكل سفنلا نإ ءاهئربأ
 هللا نإ .هللا همصع نم الإ ءاهتاذلمل ًابلط يصاعملا

 مهب ميحر «هدابع نم بات نَم بونذل روفغ
 هتغلب نيح ارصم» ل مكاحلا كلملا لاقو (05)

 يئاصلخ نم هلعجأ هب ينوئيج :فسوي ةءارب

 «كلملا همّلكو فسوي ءاج الف ءيتروشم لهأو
 «هقلخ نسحو «هتنامآ ميظعو ؛هتءارب فرعو

 نمتؤمو «ةناكملا ميظع اندنع مويلا كنإ :هل لاق

 .ءيش لك ىلع
 ميقيو «دابعلا عفني نأ فسوي دارأو (05)

 ىلع ايلاو ينلعجا :كلملل لاقف «مهنيب لدعلا
 ملع وذ «نيمأ نزاخ ينإف ««رصم» نئ ئازخ

 .هاّلوتأ اهب ةريصبو
 نم صالخلاب فسوي ىلع هللا معنأ مكو ()

 الرد رطبا ضرأ قايل جم حجبت
 نم ءاشي نم هتمحرب هللا بيصي .هءاش لزنم يأ

 ًائيش نسحأ نم رجأ عيضي الو ,نيقتملا هدابع
 .حلاصلا لمعلا نم

 باوث نم مظعأ هللا دنع ةرخآلا باوشّلو (010)

 هيهنو هرمأ يف هنوعيطيو «هللا باقع نوفاخي نيذلا ىوقتلاو ناميإلا لهأل ايندلا

 مهفرعف هيلع اولخدف ؛ماعطلا اهنم اوبلجيل ؛-مهضرأ يف بدجلا مهب لح نأ دعب- ؛رصم» ىلإ ف سوي ةوخإ َميقو (0۸)
 .هتئيه رثغتو ةدملا لوطل هوفرعي ملو «هئاكذو هتسارف ةّوقل

 مهيبأ نم ًاخأ مهل نأ هوربخأ دق اوناكو ءاوبلط ام ماعطلا نم مهاطعأ مث مهتفايض نسحو مهماركإب فسوي رمأ دقو (04)

 يف مكتمركأو ليكلا مكل ٌثيفوأ ينأ اورت ملأ «مكيبأ نم مكيخأب ينوتئا :لاقف -«نيماينب» هقيقش نوديري- مهعم هورضحت م

 ؟مكل نيفيضملا ريخ انأو «ةقايضلا

 ) )1١لإ اوتأت الو ءمكل هليكأ ماعط يدنع مكل سيلف هب ينوتأت مل نإف .

 .كلذ يف رّضقن نلو ءانعم هلسري نأ هيبأ عانقإل اندهج لذبنس :اولاق )1١(

 انماركإ اورّدقيو «مهلهأ ىلإ اوعجر اذإ هوفرعي نأ ءاجر ؛ًاّرس مهتعتمأ يف هوذخأ ام نمث اولعجا :هنالغل فسوي لاقو (11)

 .انئاطع يف ًاعمط اوعجريل ؛مهل

 انوخأ انعم ناك اذإ الإ ًالبقتسم انيطعي نل هنإ :اولاقو ,مهل زيزعلا ماركإ نم ناك ام هيلع اوّصق مهيبأ ىلإ اوعجر الف (7)

 .هظفحب كل دهعتنو ءايفاو ماعطلا رضحن انعم هلسرأف «هب هانربخأ يذلا
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 ىلع مکنمآ فيك :مهوبأ مهل لاق (14)

 نم فسوي هيخأ ىلع مكتنمأ دقو «نيمايُنبا
 الف ؟كلذب اوفت ملف هظفحب متمزتلاو «لبق

 ظفحب قثأ ينكلو «مکظفحو مكمازتلاب قش
 نأ وجرأ ؛نيمحارلا محرأو نيظفاحلا ريح «هللا

 .ّلع هّدريو هظفحيف ينه ري
 مهتعاضب نمث اودجو مهتيعوأ اوحتف الو (54)

 اذام انابأ اي :اولاق ؛مهيلإ دَر دق هوعفد يذلا

 هدر انتعاضب نمث اذه ؟اذه نم رثكأ بلطن

 هلسرأو ءانيخأ ىلع ًانئمطم نكف ءانيلإ زيزعلا
 ظفحنو ءانلهأل ًاريفو ًاماعط بلجنل ؛انعم

 ليكي زيزعلا نإف ؛هل ريعب لج دادزنو ءاناخأ

 .هيلع ريسي ليك كلذو ءريعب لج دحاو لكل
 هكرتأ نل :مالسلا هيلع بوقعي مهل لاق (17)

 هللاب يلاوفلحتو اودهعتت ىتح مكعم بهذي
 اوعيطتست الف هيلع اوبِلْغُت نأ الإ «يِإ هودرت نأ

 لاق «بلط ام ىلع هللا دهع هؤّطعأ الف .هصيلخت

 انيفكت يأ ءليكو لوقن ام ىلع هللا :بوقعي
 .انل هظفحو انيلع هتداهش

 متلخد اذإ يئانبأ اي :مهوبأ مهل لاقو (50)
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 مكيصوأ ذإ ينإو ُنيعلا مكبيصت ال ىتح ؛ةقرفتم باوبأ نم اهولخدا نكلو «دحاو باب نم اولخدت الف «رصم» ضرأ

 .نونمؤملا دمتعي هدحو هيلعو «تقثوو تدمتعا هيلع ؛هدحو هلل الإ مكحلا اف « «مكيلع هللا هاضق ًائيش مكنع عفدأ ال اذهب

 بوقعي سفن يف ةقفش ناك نكلو «مهنع هللا ءاضق عفديل كلذ ناك ام ءمهوبأ مهرمأ امك ةقرفتم باوبأ نم اولخد الو (58)

 نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو ءًابخو هل هللا همّلع هنيد رمأب ميظع ملع بحاصل بوقعي نإو ءنيعلا مهبيصت نأ مهيلع

 .هنيد رمأ نم - مالسلا هيلع- بوقعي هملعي ام الو ءءايشألا ىق قئاقدو رومألا بقاوع

 انأ زإ :ًاّرس هل لاقو «هقيقش هيلإ فسوي مض «(نوِمايْنِبا هقيقش aE E هيلع تسرب ةرخا لعد ا!

 ةت الو «نزحت الف كوخأ .مهنع كلذ نامتكب هرمأو . ىضم ایف يب هوعنص اب متغت

 ذو



 رضع تلاه

 مهلبإ لو .ءفسوي مهزّهج ملف ( ٠

 ناك ىذلا ءانإلا اوعضوف «هلايع رمأ «ماعطلاب 1 ر ا 3 ا 2

E .توفر س  © E 
 ثيح نم «نيماينب) هيخأ عاتم يف هب سانلل ليكي : 0 5 5
 دانم ىدان اوريسيل اوبكر املو ءدحأ رعشي ال ویت ردات ھ6ا دام م هياعأولبقاو

 مم . : 2 اعطلاب ةلّمحملا ربعلا هذه تاحتضأ اي ااف ١ اتات ھے وكري ےب اج نلرو

 .نوقراسل مكنإ هلا َنيِف ساكو ضلالات لع دق
 ام :يدانملا ىلع نيلبقم بوقعي دال وأ لاق (۷1) 4 دوور نبذل کک

 نيمار ك ر 360-15 وخ قدح ىفدِج
 ؟هنودقفت يذلا

 لايكملا دقفن :هترضحب نمو يدانملا لاق (۷) ا ع

 رادقم هرضحي نم ةأفاكمو هب كلملا ليكي يذلا ا 0 قصار ثول عي ر

 لْمحب انأو :يدانملا لاقو «ماعطلا نم ريعب لج اإ © َمُأَدْعْأَلَم 6ام شوی
 .ليفكو نماض ماعطلا نم ريعبلا أ

 امم متققحت دقل هللاو :فسوي ةوخإ لاق (7)

 نم (رصم» ضرأ انئج ام اننأ انم هوتدهاش

 نوكن نأ انتافص نم سيلو ءاهيف داسفإلا لجأ

 .نيقراس

 ةوخإل لايكملا نع ثحبلاب نوُفّلكملا لاق )۷٤(

 متنك نإ مكدنع قراسلا ةبوقع مف :فسوي

 ؟نيقراسب انسل :مكلوق يف نيبذاك
 نم قراسلا ءازج :فسوي ةوخإ لاق (25)

 وهو- ءازجلا اذه لثم .هدنع ًادبع نوكي ىتح هنم قرس نم ىلإ هتقرسب مّلسي :يأ ؛هؤازج وهف هلحر يف قورسملا دجُو
 .ةقرسلا لهأ يف انتنسو اننيد اذهو «ةقرسلاب نيملاظلا يزجن -قاقرتسالا

 ءاقبتسال هرّبد امل ًاماكحإ ؛هقيقش عاتم لبق مهتعتمأب أدبف «مهتعتمأ شتفي هسفنب ماقف «هيلإ فسوي ةوخإب اوعجرو (7)

 امو .هيخأ ذخأل A ل ا ا

 ريبدتلا اذه تضتقا هللا ةئيشم نأ الإ «قراسلا كلمتي نأ هنيد نم سيل هنأل ؛«رصم» كلم مكح يف هاخأ ذخأي نأ هل ناك

 .فسوي ةلزنم انعفر اك هريغ ىلع ايندلا يف ءاشن نّم لزانم عفرن .قراسلا قرب ةيضاقلا فسوي ةوخإ ةعيرش ىلإ ماكتحالاو

 .ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلاعت هللا ىلإ ملعلا يهتني ىتح «هنم ملعأ وه نم ملع يذ لك قوفو

 فسوي ىفخأف (مالسلا هيلع فسوي نودصقي) لبق نم هل قيقش خأ قرس دقف اذه قرين :فسوي ةوخإ لاق (۷۷)

 اهب ملعأ هللاو «مكنم ناك ام يل مترّبد ثيح «متركذ نم ةلزنم أوسأ متنأ :ًالئاق هسفن ثَّدحو «مهاتبُم نم هعمس ام هسفن يف

 .ءارتفالاو بذكلا نم نوفصت

 نم ًالدب اندحأ حف ؛هدعُب قيطي الو هبحي نسلا يف ًاريبك اد لاو هل نإ زيزعلا اهيأ اي :مهيبأ دهعب اوفويل نيفطعتسم اولاق (۷۸)
 .انريغلو اتل كتلماعم يف نينسحملا نم كارن انإ ««نيمايْني»
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 شيكو رتل
2 2 

 ا 0 کک نأ هب ريجتسنو هللاب مصتعن :فسوي لاق (0)

 (ى- هدنع لايكم ا اندجو يذلا ريغ ًادحأ ذخأن

 ل م ر فيكس 86 م نوكن نوبلطت ام انلعف نإ اننإف «-متنأ متمكح

 وبا نلف قريع 77 1 ےک 7 .نيملاظلا دادع ىف
 هوبلط اَمِل مهايإ هتباجإ نم اوسئي الف (۰)
 ايف نورواشتي اوذخأو «سانلا نع اودرفنا

 مكابأ نأ اوملعت ملأ :نسلا يف مهريبك لاق «مهنيب

 نأ الإ مكاخأ َنُّدرتل دكؤملا دهعلا مكيلع ذخأ دق

 فسوي يف مكريصقت ناك اذه لب نمو ءاوبلغُت

 هرمنا شرا قراخأ یل كلذل کردو

 // ير يل يضقي وأ ءاهتقرافم يف يبأ يل نذأي ىتح

 اا اونایی ع ريخ هللاو «يخأ ذأ نم نكمتأو ءاهنم جورخلاب

 يع تصبو سوب .سانلا نيب َلَصَف نم لدعأو «ٌمُكَح نَم
 مد e اتارا امب هوربخأو «مكيبأ ىلإ متن ذا اوعجرا (۸۱)

 1 6( «قرس دق «نيمايثب» كنبا نإ :هل اولوقو ءىرج

 ا نإ لناس ١
 قس كسا تائب وفتحي! اونجا

 انيأر دقف ءان نأ دعب الإ كلذب اندهش امو

 .هدر ىلع كاندهاع نيح قرسيس

 نّمو «(رصم» لهأ -انابأ اي- لأساو :نيلئاق هوربخأ امم قثوتي نأ هنم اوبلطو «ثدح اهب مهابأ اوربخأو اوعجر الو (۸)

 .هب كانربخأ ايف نوقداصل اّنِإو ءاهيف انّذَع يتلا ةلفاقلا يف انعم ناك

 لج رس رص نري حلب ىف مدلتت كارتر ةعقم ويلا ب ياكالا كسلا مكل تير ل 1

 لجأ نم فلختملا ريبكلا مهوخأو هقيقشو فسوي مهو- ةثالثلا يئانبأ ّيلإ دري نأ هللا ىسع .هعم ىوكش الو هيف عزج ال

 .هريبدت يف ميكحلا «يلاحب ميلعلا وه هنإ -هيخأ
 امهداوس باهذب «هانيع ٌتَّضيِباو فسوي ىلع اترسح اي :لاقو «هولاق اهب هردص قاض دقو ؛مهنع بوقعي ضرعأو (64)

 .هل نامتكلا ديدش هنكلو ءًانزح بلقلا ىلتم وهف نزحلا ةدش نم

 نع ففخف «ًالعف كله وأ كاللا ىلع فرت ىتح هيلع كنزح ٌدتشيو ءفسوي ركذتت لازت ام هللات :هودب لاق (45)

 ام هجرفو هللا ةمحر نم ملعأو «ءالبلاو غلا فشاك وهف «هدحو هلل الإ ينزحو يمه رهظأ ال :مهلًابيجم بوقعي لاق (87)

 .هنوملعت ال



 روس رتا نبل

e 4 
 “رصم) نااار ا ا

 اوعطقت الو «هیخآو فسوي رابخآ اوصقتساف رايا وهنا او جور نع

 نم ءاجرلا عطقي ال هنإ ؛هللا ةمحر نم مكءاجر 5 EE اله تر 2 0

 .هب نورفاكلا «هتردقل نودحاجلا الإ هللا ةمحر

 ىلع اولخد الف «(رصم)» ىلإ اويهذف (۸۸)

 انلهأو انباصأ زيزعلا اهيأ اي :اولاق فسوي

 «ليلق ءيدر نمثب كانئجو «بدحلاو طحقلا

 «ديحلا نمثلاب لبق نم انيطعت تنك ام هب انطعأف

E ا 

 زر ہم ةع کک هرات
 هعلضبإ

 ةئيدرلا مهاردلا هذه ضبقب انيلع ُقَّدصتو

 بيني ىلاعت هللا نإ ءاهيف انعم حَماستو ةليلقلا

 .ةجاحلا لهأ ىلع مهلاومأب نيلّضفتملا

 مهفّرعو «مه قر مهتلاقم عمس الف (84)

 هومتلعف يذلا نوركذت له :لاقو هسفنب

 مكلْهَج لاح يف ىذألا نم هيخأو فسويب

 ؟نولعفت ام ةبقاعب

 انأ معن :لاق ؟فسوي تنأل كّنإأ :اولاق 40

 ءانيلع هللا لّضفت دق «ي ىقيقش اذهو «فسوي

ESربصيو هللا قتي  

 .ءازج لا نسحأ هيزجي |منإو «هناسحإ باوث بهذي ال هللا نإف «نحملا ىلع
 .كيخأبو كب ًادمع هانلعف مب نيتطاخل انك نإو «لضفلاو ملحلاو ملعلاب كّرعأو انيلع هللا كلصَف دقل هللات :اولاق (41)

 .هتعاط ىلإ بانأو هبنذ نم بات نمل نيمحارلا محرأ وهو ءمكل هللا رفغي «مويلا مكيلع بينأت ال :فسوي مهل لاق (۹1)

 هوحرطاف اذه يصيمق مكعمو مكيبأ ىلإ اودوع :مهل لاقف «هيلع ءاكبلا نم هرصب باهذب هوربخأ هيبأ نع مهلأس الو (9)

 .مكلهأ عيمج ّيلِإ اورضحأ مث .هرصب هيلإ دعي يأ هجو ىلع

 نأ الول فسوي حير دجأل ينإ :هرضح نمل بوقعي لاق صيمقلا مهعمو «ارصم» ضرأ نم ةلفاقلا تجرخ الو (44)

 .روعش ريغ نم ينم ردص مالكلا اذه نأ اومعزتو «ينم اورخستو ينوهفست

 .هاسنت ال كنأو «فسوي بح نم ميدقلا كئطخ يف لازت ال كنإ هللات :هدنع نورضاحلا لاق (46)
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 فسوي نأب بوقعي رّشِبُي نم ءاج نأ ملف (45)
 داعف ههجو ىلع فسوي صيمق حرطو ؛ٌيح

 و س ا ١ :هدنع نمل لاقف رورسلا هّمعو ءأارصبم بوقعي
eS aT 

OE xمدع 4 و ا و و  

 تها me ؟همركو هتمحرو هللا لضف
 م واحدا لاق هوا هل انع وفعي نأ كبر انل لس انابأ اي :هونب لاق (417/)

2 

NIE) 
E 

 ارو شلال هيو ا و  ءانلعف |يف نيئطاخ انك انإ ءانبونذ انيلع رتسيو
RGا 4  

 اهلج اق نميري درانه ياتاي ةوادجسرهل ا .هقيقشو فس ویب
 رفغي نأ يبر لأسأ فوس :بوقعي لاق (4)

 6-0 کک نرتب 3 هدابع بونذل روفغلا وه هنإ «مكبونذ مكل

 ع 9 7 5 .مهب ميحرلا «نيبئاتلا

 ي نيدصاق «رصم» ىلإ هلهأو بوقعي جرخو (4)

 «هيوبأ هيلإ فسوي َّمض هيلإ اولصو املف .فسوي
 متنأو هللا ةئيشمب «رصم» اولخدا :محللاقو

 .هوركم لك نمو «طحقلاو دهجلا نم نونمآ

 هكلم ريرس ىلع همأو هابأ سَلْجْأو 9٠١

 دحألا هتوخإو هاوبأ هاّيحو ءامه ًاماركإ ؛هبناجب
 ٌةدابعال ء(يركتو ةيحت هل دوجسلاب رشع
 دقو مهتعيرش يف ًازئاج كلذ ناكو ءًاعوضخو

 لبق نم كيلع اهتصصق يتلا يايؤر ريسفت وه دوجسلا اذه :هيبأل فسوي لاقو .هللاب كرشلا ةعيرذل ًاّدس ؛انتعيرش يف مرح

 دسفأ نأ دعب نم «ةيدابلا نم لإ مكب ءاجو «نجسلا نم ينجرخأ نيح لع لّضفت دقو ءًاقدص يبر اهلعج دق «يرغص يف

 هلاوقأ يف ميكحلا «هدابع حلاصمب ميلعلا وه هنإ ءءاشي امل ريبدتلا فيطل يبر نإ .يتوخإ نيبو ينيب ةوحألا ةطبار ناطيشلا

 .هلاعفأو

 «ملعلا نم كلذ ريغو ىؤرلا ريسفت نم ينتمّلعو ««رصم» كلم نم ينتيطعأ دق بر :ًالئاق هبر فسوي اعد مث ١

 كدابعب ينقحلأو ءألسم كيلإ ينفوت «ةرخآلاو ايندلا يف ينأش عيمج يلوتم تنأ ءامههعدبمو ضرألاو تاومسلا قلاخاي
 .رايخألا ءايفصألاو راربألا ءايبنألا نم نيحلاصلا

 ةوخإ عم ًارضاح تنك امو ءًايحو -لوسرلا اهيأ- هب كربخن بيغلا رابخأ نم وه فسوي ةصق نم روكذملا كلذ )١

 .كيلإ يِحوُي هللا نأو ءكقدص ىلع لدي اذهو .هيبأ ىلعو هيلع اولاتحاو ءرئبلا يف ءاقلإلا هل اورّبد نيح فسوي

 ىلع نزحت الف «مہناميإ ىلع ٌتْضَرَح ولو «كيعبتم الو كيقّدصمب -لوسرلا اهيأ- كموق نم نيكرشملا ٌرثكأ امو 0
 .كلذ

 ا ف وكفلا ا

3 
 ارا

SVEN 
 5 ا 2 40 7 5 3 02

 E أ ضن 6 2

 ابنا نم كلذ
 و ا کا

 ٌمهَرَمأ اوعمجاذِإ 8 ك

 ا

a7 ER 

CED 
37 

 2 تل ترحل سال
 کک 1 ف 2 9
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 ضرع

 رست

 مهداشرإ ىلع ةرجأ كموق نم بلطت امو )٠١٤( ا RIE 8 ها اا

 ىده لاو نآرقلا نم هب تلسرأ يذلا نإ «ناميإلل

 .نودتهيو هب نوركذتي نيعمجأ سانلل ةظع

 هللا ةينادحو ىلع ةلادلا لئالدلا نم ريثكو )٠١5(

 سمشلاك «ضرألاو تاومسلا يف ةرشتنم هتردقو : 3
 ترون شال هو همس عا ا 6 هَل

 اهنع مهواهنودهاشيءراجشألاو لابجلاو رمقلاو لف تورم شيال مهو هتخبەع اها 8

 .نوربتعي الو اهيف نو ركفي ال «نوضرعم يا نموائآ ةي کک هذله ا

 تايآ نع نوضرعملاءالؤه ٌرِقبامو )٠١3( 59 نهم توک قلا نيا َنأَ
 ءيش لك قلاخو مهقزارو مهقلاخ هللا نأب هللا 5

 يف نوكرشم مهو الإ هدحو ةدابعلل قحتسمو

 كلذ نع هللا ىلاعت .مانصألاو ناثوألا مهتدابع

 کا تول رنين ر
 لوا ب ڪس نيؤلاتر© توئيغماهنعتخت 8

 اَذَع جو رک هو سرك هش مع |
 ٍناَذعَنم عريات نارا تو رهو

 .ًاريبك الع

 لزني نأ نينمآ مهلعجي ام دنع لهف )٠١00(

 ةمايقلا مهيتأت نأ وأ د وَلا نات ساب يلو اس ل
 ةماي مهيتات لا وأ « ب هللا نم ب fr GN E رم م

 .كلذب نوشت الو نورعشي ال مهو «ةًأجف يبل الا يلوا ةا و صف فداك ذقل 6 © نییرج

 يتقيرط هذه :-لوسرلاامأ- مه لق )١۰۸( ي ِهيَديَبىِذأأ دص نڪو ییا نك 5
 «نيقيو هللا نم ةجح ىلع .هدحو هللا ةدابع ىلإ وعدأ
 نع یلاعتو هناحبس هللا ِهَّزنَأو «يب ىدتقا نمو انأ

 .هريغ هللا عم نيكر شملا نم تسلو ءءاكرشلا

 ردقأ مهف ؛ةرضاحلا لهأ نم مهو ءانيحو مهيلع لزنن مهنم الاجر الإ سانلل -لوسرلا اهيأ- كلبق نم انلسرأ امو )٠٠۹(

 ناك فيك اونياعيف ءضرألا يفاوشمي ملفأ ءهنع نولاضلا مهيذكيو «قحلل نودتهملا مهقدصي «ةلاسرلاو ةوعدلا مهف ىلع

 .مهبر اوفاخو اونمآ نيذلل اهيف امو ايندلا نم لضفأ ةرخآلا رادلا باوثو ؟كالملا نم مهب لح امو نيقباسلا نيبذكملا لآم

 ؟اوربتعتف نوركفتت الف

 ءاهملعن ةمكحل ًالجاع رصنلا مهيتأي ناك ام كلبق لسرلا نإف «كيبذكم ىلع رصنلا -لوسرلا اهيأ- لجعتست الو )1١(

 انّرصن ءاج هللا نع مهوربخأ اميف مهوبّدَك دق لسرلا نأ مهيلإ ٌلسرُملا ّنظو «مهموق ناميإ نم لسرلا ستي اذإ ىتح
 ةيلست اذه ينو .هللا ىلع أّريتو مرجأ نَّمع انياذع ُدَرْيالو «مهعابتأو لسرلا نم ءاشن نم يجننف «بركلا ةدش دنع انلسرل

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل
 ًاثيدح نآرقلا اذه ناكام .ةميلسلا لوقعلا لهأل ةظع نيبذكملاب لح امو كيلع هانصصق يذلا نيلسرملا أبن يف ناك دقل 01

 دابعلا هيلإ جاتحي ام لكل ًانايبو «هللا دنع نم اهنأو ةلَّزنملا بتكلا نم همدقت ام قدص ىلع ًادهاش هانلزنأ نكلو قلت ًابوذكم

 هيف امب نولمعيف «مهبولق هب يدتبت ناميإلا لهأل ةمحرو «لالضلا نم ًاداشرإو «كلذ ريغو هوركمو بوبحمو «ميرحتو ليلحت نم

 .يهاونلاو رماوألا نم

۲4۸ 



 دارو رت اا ومل

 2 TE A 4 دعرلا ةروس )+
 ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس( ّرَمْلا» (1)
 .ةرقبلا ةروس لوأ ف

 نآرقلا اذهو ءردقلا ةعيفرلا نآرقلا تايآ هذه
 كال .قحلا وه -لوسرلا اهيأ- كيلع لزنملا

 ا 5 2 1 ا «كسفن دنع نم هب يتأت كنإ :نوك رشملا لوقي
 أ کا و 1 0 ل || عمو 4

 م 2 شرک ىر .نولمعي الو هب نوقّدصي ال سانلا رثكأف اذه

 021210110 ب وع

 0 ف عج ترام ىر ھن ورکر اقلب عبسلا ٍتاومسلا عفر يذلا وه ىلاعت هللا ()

 ىوتسا مث ءاهنورت اک دمع ريغ نم هتردقب

 تراكي هه :ىيسموع ١

 لي یش نبا ِنَجقرَهفَلَحج رمال ریو
 ر هم رم 1

 ضال فر نو ي موق یال كلذ فنزل قيلي ءاوتسا شرعلا ىلع -عفتراو الع :يأ-
 ل 2ھ -

 ر سو جب ساس وو س س ہووے اکا

 وترا یا کمو کرکت / معفانلرمقلاو سمشلا لّلذو «هتمظعو هلالجب

 قب اه صعب لمَ ِولَمي قسمنا | .ةمايقلا موي ىلإ هكلف يف رودي اههنم لك ءدابعلا
 ّ وقع مار هوت رخال حضوي «ةرخآلاو ايندلا رومأ هناحبس رّبدي
 ٍديِدَحجِقأَح ینا ایر اڪ ادوار بحت اا الإ هلإال هنأو هتردق ىلع ةلادلا ٍتابآلا مكل

 و 2 1 ث

 نلت يک ٣ مل نبيل كي لآ اإ  هدعوباوقدصتف «هيلإ داعملاو هللاب اونقوتل ؛وه
 داخ اَهيِفَمُهِر بايو مها ا : .هدحو هل ةدابعلا اوصلختو هديعوو

 ةعستم ضرألا لعج يذلا هناحبس وهو (۳)

 اهن الابج اهيف لعجو ءمكشاعمل اهأيهو ءةدتم

 «ضماحلاو ولحلاو دوسألاو ضيبألا اهنم ناكف «نينثا نيفنص تارمثلا لك نم اهيف لعجو «مكعفانمو مكبرشل ًارابنأو

 .نوظعتيف ءاهيف نوركفتي موقل تاظعّل هلك كلذ يف نإ «هتملظب راهنلا يطغي ليللا لعجو

 يفو ائيش تبنت ال ةحْلم ةخبَس اهنمو «سانلا عقني ام تبي بّيط وه ام اهنم ًاضعب اهضعب رواجي عطق ضرألا ينو (5)

 يف كلذ لك «هيف عمتجم ريغو ء«دحاو تبنم يف ًاعمتجم ًاليخنو ةفلتخ ًاعورز اهيف لعجو «بانعأ نم نيتاسب ةبيطلا ضرألا

 اهضعبو «ضماح اذهو ولح اذهف «كلذ ريغو معطلاو مجحلاو رامثلا يف فلتخي هنكلو «دحاو ءام نم برشيو «ةدحاو ةبرت

 .هيهنو هرمأ ىلاعت هللا نع لقعي بلق هل ناك نمل تامالعّل كلذ يف نإ «لكألا يف ضعب نم لضفأ

 ثعب ابارت انكو انتم اذإأ :مهوق نم ٌدشألا بجعلاف ةلدألا هذه دعب راّمكلا ناميإ مدع نم -لوسرلا اهيأ- بجعت نإو )٥(

 موي مهقانعأ يف رانلا نم لسالسلا نوكت كئلوأو «مدعلا نم مهدجوأ يذلا مهبرب نودحاجلا مه كئلوأ ؟ديدج نم

 .ًادبأ اهنم نوجرخي الو ءرانلا نولخدي كئلوأو «ةمايقلا
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 مل يتلا ةبوقعلاب نوبَّذكملا كلجعتسيو (5) نم

 نامألا هب ىجري يذلا ناهيإلا لبق اهب مهلجاعأ ٌرعمْلظ لع ساتلو

 2 ۹ ا
 نييذكملا تابوقع تضم دقو «تانسحلاو و كتي اھت ٠

 كبر نإو ؟مهبنو دعي ال فيكف «مهلبق ن 2 2 58

 مئڪ لوز تم امنتي نص
 مم 1 8 ع

 نم بات نم بونذل ةرفغم وذل -لوسرلا اأ - ےک

 باب مه حتفي «مهملظ ىلع سانلا نم هبونذ ك -

 مهسفنأ نوملظي مهو ءاهيلإ مهوعديو «ةرفغملا 4 ب ودود
 ىلع باقعلا ديدشل كبر نإو مهبر مهنايصعب ”ةاَوَسِلاَعتمْلر ييكصلَةَدكهَشلآَو |

E TEEهللا ةيصعمو لالضلاو رفكلا ىلع ّرصأ نَم 0 . 

 ةزجعم هتءاج اله :(ةكم» رافك لوقيو (۷) و يفلح نور وکی نب نن و بوم ھر

 سيلو «حلاص ةقانو ىسوم اصعك ةسوسحم ٤ ارمي وقيام ریا هنآ

 غّلبم الإ تنأ ايف -لوسرلا اهيأ- كديب كلذ 0 ESS وسو موق هلل

 لوسر ةمأ لكلو .هللا ساب ني فرو مهلا | ار را کرب روم @ لاک نیوز ود شرک
 .للاعت هللا ىلإ مهدشری #0 ا ت ھا تالا ف
 ءاهنطب يف ىثنأ لك لمحتام ملعي لاعت هللا (۸) 3 تي كييف وشل لم سيق کپت ْ

 ملعيو ؟ديعس مأ وه يقشو ؟ىثنأمأوهركذأ 6 0-2 دس وو هلا نو را محو اشي نم
 ةعست لبق دلوي وأ طةسيف «ماحرألا هصقنت ام

 دنع رّدقم ءيش لکو .اهيلع هلمح ديزي امو «رهشُا

 .هزواجتي ال ةدايزلا وأ ناصقنلا نم رادقمب هللا

 .هرهقو هتردقو هتاذب هقلخ عيمج ىلع يلاعتملا هتافصو هئامسأو هتاذ يف ريبكلا ءدّماشم وه امبو «راصبألا نع يفخ اب ملاع هللا (4)

 نّمو «ليللا ةملظ يف هلامعأب رتتسا نم هدنع يوتسيو «هب رهج نّمو مكنم لوقلا ىفخأ نم ىلاعت هملع يف يوتسي )١(

 .راهنلا حضو يف اهب رهج

 وأ ريخ نم هنع ردصي ام نوصحيو هللا رمأب هنوظفحي «هفلخ نمو هيدي نيب نم ناسنإلا ىلع نوبقاعتي ةكئالم ىلاعت هلل )١١(

 الف ًءالب ةعامجب هللا دارأ اذإو .هوصعف هب مهرمأ ام اورّيغ اذإ الإ موق ىلع اهمعنأ ةمعن رّيغي ال ىلاعتو هناحبس هللا نإ .رش

 .هوركملا مهنع عفديو «بوبحملا مهل بلجيف «مهرومأ ىلوتي لاو نم هللا نود نم مهل سيلو «هنم رم

 قعاوصلا هنم مكيلع لزنت نأ نوفاختف -باحسلا لالخ نم عماللا رونلا وهو- قربلا هتايآ نم مكيري يذلا وه )۱١(

 .مكعفانمل ريثكلا ءاملاب لّمحملا باحسلا دجوي هناحبس هتردقبو ءرطملا هعم لزني نأ نوعمطتو «ةقرحملا

 قعاوصلا هللا لسريو «هللا نم اهقوخ نع اهبر ةكئالما هزنتو «هبرل هعوضخ ىلع لدي ًاحيبست هللا دمحب دعرلا حّبسيو (1)

 ةوقلاو لوح ا ديدش وهو «ثحبلا ىلع هتردقو هللا ةينادحو يف نولداجي رافكلاو «هقلخ نم ءاشي نَم اهب كلهيف ةكلهملا

 .هاصع نمي شطبلاو
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 ديحوتلا ةوعد هدحو ىلاعتو هناحبس هلل )١1(

 ءوهالإ ىعدي الو دبعُي الف .«هللا الإ هلإ ال»

 ءاعد بيجت ال هللا نود نم اهنودبعي يتلا ةهآلاو

 ط بْب ناشطع لاحك اهعم مهلاحو ءاهاعد نم

 ٍدَلاةَروُس

 و

 لِ وبيج سرونو د نمور وعم
 رنگا 16امور وامر 5یبی ملا لیک یک 5 و

 ى

 اًعوطٍضْناْلاَو تو مس انن جس 2
 تونی كيو ونود نم دع 3 نأ لفي لَو دعبلا يف ةياغ الإ اهل نيرفاكلا لاؤس امو «هيلإ لس رر ہ 5 2 0 9 ١ تدوس : اتر سلف لاَ را لوك 5 لصي الف همف ىلإ لصيل ؛ديعب نم ءاملا ىلإ هيّفك
 SES تلقا واعد رفا .هريغ هللاب مهكارشإل باوصلا نع
 نَم لک اداقنم ًاعضاخدجسي هدحو هللو (19)

 هل عضخيو دجسيف «ضرألاو تاومسلا يف

 نورفاكلا هل عضخيو ءارايتخاو اعوط نونمؤملا

 هتدابع نع نوربكتسي مهمأل ؛مهنع ًايغر
 داقنتو كلذ يف مهَّدكت مهترطفو مهلاحو

 هتدارإب كرحتتف «تاقولخملا لالظ هللا ةمظعل

 .هرخآو راهنلا لوأ

 قلاخ نم :نيكرشملل -لوسرلا اهيأ- لق (1)
 وه هللا :لق ؟امهرّبدمو ضرألاو تاومّسلا

 مه لق مث «كلذب نوّرقت متنأو ءامهل ربدملا قلاخلا

 مهو «مكل نيدوبعم هريغ متلعجأ :ةجحلاب ًامزلم
 نع ًالضف اهرض وأ مهسفنأ عفن ىلع نوردُقي ال

 لق ؟اهكلام ةدابع متكرتو ءمكر ضوأ مكعفن

 ةت واک ا

 ورش

5 

 رواج مارو

 ماھ راز وهو 0

 7 اليمام اار دمية
 کک ٍةَبْلِح اعا را

 امج بهذ ديا ليلا رر
 أ رتب كني ممل افكت رئت

 ب الميسر نالوا 0 ني
 ر اودا

6 0 8 00 

2 26 © 

E 
  37دوا تاس

 ا
 اقول

 دم
 ىلا هلل ابر

 چ وک ےس ہوا

 لاري دعاوي
 2 کک 6 22

 رفكلا مكدنع يوتسي له مأ ؟ريصبلاك وهو نمؤملاو -ىمعألاك وهو- رفاكلا مكدنع يوتسي له :-لوسرلا اهيأ- مه

 مهيلع هباشتف «هقلخ لثم نوقلخي هلل ءاكرش مهولعج نيذلا مهءايلوأ نأ مأ ؟رونلاك وهو-ناهيإلاو-تاءلظلاك وهو-

aا كبل  EEA ERAرجا افلا زيارتك  

 .عفنت الو ٌرضت ال يتلا ناثوألاو مانصألا ال «ةدابعلاو ةيهولألا قحتسي يذلا راهقلا دحاولا وهو هدحو ةدابعلل قحتسملا

 لمحف ءاهربكو اهرغص رّدَقِب ضرألا ةيدوأ هب تّرجبف «ءامسلا نم هلزنأ ءامب لطابلاو قحلل ًالثم هناحبس هللا برض مث (1)

 بهذلا يف اك ةنيزلل ًابلط ؛اهرهصل رانلا اهيلع نودقوي نداعملا وه :رخآ ًالثم برضو .هيف عفن ال هقوف ًايفاط ءاثغ ليسلا

 برضي اذه لثمب «ءاملا عم ناك يذلاك هيف ةدئاف ال ام اهثبخ اهنم جرخيف «ساحنلا يف امك اهب نوعفتني عفانمل ابلط وأ «ةضفلاو

 يف ىقبت ةيقنلا نداعملاو «يفاصلا ءاملاك قحلاو «هنم ةدئاف ال ذإ ىمّرُي وأ ىشالتي ءاملا ءاثغك لطابلاف :لطابلاو قحلل لثملا هللا

 .لالضلا نم ىدهلاو لطابلا نم قحلا حضتيل ؛سانلل اهبرضي كلذك ءلاثمألا هذه مكل نب امك ءاهب عافتنالل ضرألا

 يفام لك نوكلمي اوناك ولو هرانلا مل هب اورفكو اوعيطي مل نيذلاو «ةنجلا هلوسرو هللا اوعاطأ نيذلا نينمؤملل (14)

 ام لك ىلع نوب ساحي كئلوأ «مهتم لبق نلو «ةمايقلا موي هللا باذع نم مهسفنأل ءادف هولذبل هعم هفْعِضو ضرألا

 .مهسفنأل هودهم يذلا شارفلا سئبو ءًاشارف مه نوكت منهج مهماقمو مهنكسمو «ىّيس لمع نم هوفلسأ
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 5 ناو نک یک و نمی ر
 قتيلا وصفتي لو يأ د هب كوف ب نأ ينل وأ ع

 وو سس دس رک ج2 17

 هنر َنَوْسكِو لصون ناو ب هلام ارم نواصي

 هر دواس اوربص رص نا )باسط وس نوفا

 نوکر SEE |؟
 18 دينك ھ رال یف SES ا ةا اة $

2 0 

 0 0 0 کیک ماورد ردوا نس 00

 2 ھر الاى قعر صامد

 توُعطَقَيَو مع
 وار ر را 3

 ُمْهَل َكْيلْو ض TEE وب هللارم

 اسل قررا طب ©

 وری ناب اکانت ویر رویش
 r 1 هم "ع ا س س
 لب رن ا ٤ اورم لالو )ویو (©) عمم

 ام اوما دلا اھ َباأَنَم
 هاا 0 دمر ملقو < هي

 اهيأ- كءاج ام نأ ملعي يذلا له )۲٠۰۹(

 ءهب نمؤيف قحلا وه هللا دنع نم -لوسرلا

 ظعتي امنإ ؟نمؤي مل يذلا قحلا نع ىمعألاك
 دهعب نوفوي نيذلا ةميلسلا لوقعلا باحصأ

 دكؤملا دهعلا نوثكتي الو «هب مهرمأ يذلا هللا

 .هيلع هللا اودهاع يذلا

 هلصوب هللا مهرمأ ام نولِصي نيذلا مهو (۲۱)

 «مهير نوبقاريو «نيجاتحملاو ماحرألاك

 الو «مهبونذ لك ىلع مهبساحي نأ نوشخيو

 .ًائيش اهنم مهل رفغي
 ىلعو ىذألا ىلع اوربص نيذلا مهو (۲)

 اوّدأو ءمهبر اضرل ًابلط ةيصعملا نعو ؛ةعاطلا

 مهلاومأ نم اوّدأو ءاههوجو مت ىلع ةالصلا

 ءافخلا يف ةبحتسملا تاقفنلاو :ةضورفملا مهتاكز

 ءاهوحمتف ةئيسلا ةنسحلاب نوعفديو «نلعلاو
 ةبقاعلا مهل تافصلا هذهب نوفوصوملا كئاوأ

 .ةرخآلا يف ةدومحملا

 اهيف نوميقي ندع تانج يه ةبقاعلا كلت (۲۳)

 ءابآلا نم نوحلاصلا مهعمو ءاهنع نولوزيال

 «ثانإلاو روكذلا نم تايرذلاو تاجوزلاو

 .ةنجلا لوخدب مهتئنهتل ؛باب لك نم مهيلع ةكئالملا لخدتو

 ةبقاع َمُعِنف هللا ةعاط ىلع مكربص ببسب ؛ءوس لك نم متُْمِلَسَو «مكل ةصاخ ةيحت «مكيلع ٌمالس :محل ةكئالملا لوقت (15)

 .ةنجلا رادلا

 هودكأ نأ دعب ةدابعلاب هناحبس هدارفإب هللا دهعب نوفوي ال نيذلا مهف «نينمؤملا تافص دضب اوفصُو دقف ءايقشألا امأ )٠١(

 «يصاعملا لمعب ضرألا يف نودسفيو ءاهريغو ماحرألا ةلص نم هلصوب هللا مهرمأ ام نوعطقي نيذلا مهو ؛مهسفنأ ىلع

 .ةرخآلا رادلا يف ديدشلا باذعلا نم مهءوسي ام مملو «هللا ةمحر نم درطلا مهل ةحيبقلا تافصلا هذبب نوفوصوملا كئلوأ

 امو ءايندلا ةايح ا يف ةّعّكلاب رافكلا حرفو «مهنم ءاشي نم ىلع قّيضيو «هدابع نم ءاشي نمل قزرلا عش

 .لوزي ام ناعرس «هب عتمتي تي ليلق ءيش الإ ةرخآلل ةبسنلاب ايندلا ةايحلا هذه

 ءاشي نم لضي هللا نإ : :مه لق . تيفو یش رم زج سوس ةزهعم دمع لغ لنآ له: ًادانع رافكلا لوقيو (۲۷)

 .هناوضر بلطو هيلإ عجر نم قحلا هنيد ىلإ يدبيو «تازجعملا هعفنت الو ةيادملا نع نيدناعملا نم

 .سنأتستو بولقلا نكست هباوثو هركذو هللا ةعاطب الأ «نئمطتف هركذو هللا ديح وتب مهبولق نكست نيذلا يدهيو (18)

 موي هدحو هللا (51)



 اولمعو «هلوسرو هللاب اوقَّدص نيذلا )١9(

 لاحو «نيع ةرقو حرف مهل تاح اصلا لامعألا

 .هناوضرو هللا ةنج ىلإ نسح عجرمو «ةبيط

 كانلسرأ كلبق نيلسرملا انلسرأ امك )۳١(

 ممأ اهلبق نم تضم دق ةمأ يف -لوسرلا اهيأ-

 لزنملا نآرقلا ةمألا هذه ىلع ولتتل ؛نيلسرملا

 «نمحرلا ةينادحوب دوحجلا كموق لاحو «كيلع

 هوذختت مل يذلا نمحرلا :-لوسرلا اهيأ- مهل لق

 مك تكتم

 ٢ يات ل لاري وا
 کک

 کھ نورم

3 EF 

 يلام لا
 شاركي 2

 اوب تعوق و درس

 دارس

 هاوس قحب دوبعم ال هدحو يبر وه ًادحاو ًاهلإ

 .يتبانإو يعجرم هيلإو «تقثوو تدمتعا هيلع

 نيذلا نيرفاكلا ىلع -ىلاعت- هللاٌة ري (21)

 ىلص يبنلا ىلع ةسوسحم تازجعم لازنإ اوبلط

 ًانآرق ةمث نأ ولو :مهل لوقيف ملسو هيلع هللا

 ققشتت وأ ءاهنكامأ نع لابجلا هب لوزتف ءأرقي

 |ى- ملکو ىتوملا هب ايحي وأ «ًارابنأ ضرألا هب
 كلذب فصتملا وه نآرقلا اذه ناكل -كنم اوبلط

 هلك رمألا هدحو هلل لب .هب اونمآ الو «هریغ نود

 نأ نونمؤملا ملعي ملفأ .اهريغو تازجعملا يف

 ريغ نم مهلك ضرألا لهأ نمآل ءاشي ول هللا

 ًابيرق ةبيصملا كلت لزنت وأ ,نيملسملا تاوزغ يف رسألاو لتقلاك مهرفك ببسب ةبيصم مهب لزنت رافكلا لازي الو ؟ةزجعم
 .داعيملا فلخي ال هللا نإ «مهيلع رصنلاب هللا دعو يتأي ىتح «مهراد نم

 نيذلا ٌتلهمأ دقف نزحت الف «مهلسرب كلبق نم ممأ ْتَرِخَس دقلف -لوسرلا اهيأ- كتوعد نم اورخس دق اوناك اذإو (70)

 .ًاديدش ًاباقع ناكو «يباقعب مهٌّمذخأ مث ءاورفك

 -مهلهج نم- مهو ؟ةزجاعلا تاقولخملا هذه مأ ,دبعي نأ قحأ «لمعت ام اهيلع يصحي سفن لك ىلع مئاق وه نّمفأ (۳۳)

 ام مهتافص نم اودجي نلو ,مهتافصو مهءامسأ اوركذا :-لوسرلا اهيأ - مهل لق .مهنودبعي هقّلَح نو ءاكرش هلل اولعج

 نوكي نأ ريغ نم ظفللا نم رهاظب ءاكرش مهتومست مأ «مهملعي ال هضرأ يف ءاكرشب هللا نوربخت مأ «ةدابعلل ًالهأ مهلعجي
 «هيدبم دحأ هل سيلف هتياده هللا هقفوي مل نمو .هللا ليبس نع مهَّدصو لطابلا مهوق رافكلل ناطيشلا نّسح لب .ةقيقح مه

 .داشرلاو قحلا ىلإ هقفويو

 لقثأ ةرخآلا يف مهباذعّلو ءيزنخلاو رسألاو لتقلاب ايندلا ةايحلا يف قاش باذع هللا ليبس نع نيداصلا رافكلا ءالؤهل 07 4)

 .هللا باذع نم مهعنمي عنام مه سيلو .دشأو

 ر رشا دلو دامین
 ٠ کر ا

 ت رهن ڌڪا رڻ او رف ڪَن

Eارام مکاتب ںیئک  
 5 ا

 | اودوه مور م ري
 8 را ا الطن زیرا

 قار نم اصل امو شا رف
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 ديلا قوش ركعتان

 نيذلا اهب هللا دعو يتلا ةنجلا ةفص (5) رکنا نیر و کک

aاهروصقو اهراجشأ تحت نم يرجت اهنأ هنوشخي  
 روصقو اهر e هوښ قومي یف كاظم

 E سرس ا
 اوفاخ نيذلا ةبقاع ةنجلاب ةبوثملا كلت «صقني 0

 0 000 ب جدو
 ةبقاعو «هضئارف اوّدأو هيصاعم اوبنتجاف هللا 3 امل ر اکرم كلا

 .رانلا هللاب نيرفاكلا لإ بام هبا لرش هلآ کب
 دوهيلا نم باتكلا مهانيطعأ نيذلاو )۳١( 181 رميه وحأ تشان اكدت |

 مال نب هللادبعك كب مهنم نمآ نم ىراصنلاو مه تلو نعام
3 

 كيلع لزدملا نآرقلاب نورشبتسي ءيشاجّنلاو ر واجر رجل 0 3

 رفكلا ىلع نيبزحتملا نمو «مهدنعام هتقفاومل

 «-«نارجت» يّفقشأ- بقاعلاو دّيسلاك ءكدض

 لزنملا ضعب ركني نم ءفرشألا نب بعكو

 ؛هدحو هدبعأ نأ هللا ينرمأ اهنإ :مهل لق «كيلع 3

 هيلإو «سانلا وعدأ هتدابع ىلإ ءائيش هب كرشأ الو أ ت لآ قناني 1
 .يبآمو يعجرم يسوم ف ِكْحِلَبِي بيعمل رڪ آرا ھار طا نم
 مهناسلب ءايبنألا ىلع بتكلا انلزنأ مكو (۳۷) الا 2117 باسا

 ؛برعلا ةغلب نارقلا -لوسرلا اهيأ- كيلإ انلزنأ ھر یف 2 ااو یف لیک ام کک

0 

 مو ةيردو

 ةدابع يف نيك رشم ا ءاوهأ تعبتا نئلو «هب مكحتل

 سيل -هللا نم كءاج يذلا قحلا دعب- هللا ريغ

 .هباذع نم كعنميو كرصني رصان كل

 اذإو «ةيرذو ًاجاوزأ مهل انلعجو رشبلا نم ًالسر كلبق انثعب دقلف ؟ءاسنلا جوزتت -لوسرلا اهيأ- كلام :اولاق اذإو (۳۸)

 لكل .هللا نذإب الإ هموق اهدارأ ةزجعمب يتأي نأ لوسر عْسو يف سيلف «تازجعملا نم انبلط اب ىتأل الوسر ناك ول :اولاق

 .رخأتي الو مدقتي ال «هدنع هللا هبتك دق لجأو باتك هللا هاضق رمأ

 ظوفحملا حوللا وهو «باتكلا لصأ هدنعو ءاهملعي ةمكحل اهنم ءاشي ام يقّبُيو ءاهريغو ماكحألا نم ءاشي ام هللا وحمي (79)

 .ةمايقلا موي ىلإ لكا لاوحأ عيمج هيف تبثأ يذلا
 «مه لّجعملا كلذف ايندلا يف لاكّتلاو يزخلا نم كءادعأ هب انْدَّعوت يذلا باقعلا ضعب -لوسرلا اهيأ- كانيرأ نإو (40)

 .ءازجلاو باسحلا انيلعو «ةوعدلا غيلبت الإ كيلع اف ءكلذ ىرت نأ لبق كانيفوت نإو
 دالبب اهقاحلإو نيكرشملا دالب نيملسملا حتفب كلذو ءاهفارطأ نم اهصقنن ضرألا يأن انأ رافكلا ءالؤه رص ملوأ (41)

 .بيرق تآ لك نإف ؛باذعلاب اولجعتسي الف ءباسحلا عيرس وهو هئاضقو همكحل ٍبّمعم ال مكحي هناحبس هللاو ؟نيملسملا

 مهيلع هديعيو «مهركم لطبيف ءاعيمج ركملا هللف ءكعم ءالؤه لعف امك «مهلسرل دياكملا مهلبق نم نيذلا رّبد دقلو (57)

 نمل -مهبر ىلع اومدق اذإ- رافكلا ملعيسو .هيلع ىزاجتف رش وأ ريخ نم سفن لك بسكت ام هناحبس ملعي «مدتلاو ةبيخلاب

 .نيرفاكلل ديعوو ديدهت اذه يفو .لسرلا عابتأل اهنإ ؟ايندلا هذه دعب ةدومحملا ةبقاعلا نوكت

of 



 -دمح اي- :هللا يبنل اورفك نيذلا لوقيو (4؟)

 يقدصب ًاديهش هللاب ىفك :مهل لق هللا كلسرأ ام

 باتكلا ملع هدنع نَّم ةداهش ْتَّمَكو ,مكبذكو

 امو «يتلاسرب نمآ نم ىراصنلاو دوهيلا نم .

 كلتب حّرصف قحلا عبت تاو «هللا دنع نم هب تعج

 .اهمتكي ملو ءةداهشلا

 4 ميهاربإ ةروس +

 فورحلا ىلع مالكلا قبس« ّرلا (۲)

 .ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعّطقملا

 -لوسرلا اهيأ- كيلإ هانيحوأ باتك نآرقلا اذه

 ىدهلا ىلإ ٍّيغلاو لالضلا نم رشبلا هب جرختل

 مالسإلا ىلإ -مهايإ هقيفوتو مهمر نذإب- رونلاو

- 

 ام ااو رڪ IKE او

 e يوفي
ROK aR ID,ا ا کو ر چ ےس وك يور أل قرات  

0 Cy A 

 دی ج لازما E ا
 ُلْيَرَو ضال اَمَو توسل امرا یدل

 ٍلوُسر نِم

 درع اة تي ععي 52 م نسأل ضي

 خا ااا یس
 ماس فو ھ رڪ E 4 Ar اح و ١فبلاغلا هللا ق ذلا
 س و قرص -_ اقلخ ءضر ١يىفامو تاومسلا يف ام هل يذلا هللا

E0 ھرڪو ر 1 0 ّ  
 م E 3 ما ع ةدايعلا نوكت نأ بجي يذلا وهف ءافّرصتو اكلمو

 5 ر را ص ڪل تک ي
 ملو هللاب اونمؤي مل نيذلا بيصي فوسو .هدحو هل

 .ديدش باذعو كاله ةمايقلا موي هلسر اوعبتي

 «ةيقابلا ةرخآلا نوكرتيو ؛ةينافلا ايندلا ةايحلا نوراتخي نيذلا مه هلسر اوعبتيو هللاب اونمؤي ملو اوضرعأ نيذلا ءالؤهو (1)

 لالض يف تافصلا هذهب نوفوصوملا كئلوأ «مهءاوهأ قفاويل ًاجوعم ًاقيرط هنوديريو «هللا نيد عابتا نع سانلا نوعنميو
 .ةيادهلا بابسأ لك نع ديعب قحلا نع
 «ىدهلا نع ءاشي نم هللا لضيف «هللا ةعيرش مهل حص ويل ؛هموق ةغُلب الإ -يبنلا اهيأ- كلبق ٍلوسر نم انلسرأ امو (4)

 .ةمكحلا َقْفَو اهعضاوم يف رومألا عضي يذلا ميكحلا «هكلم يف زيزعلا وهو «قحلا ىلإ ءاشي نم يدهيو
 مهجرخيل ؛ناميإلا ىلإ مهوعدي نأب هانرمأو .هقدص ىلع ةلادلا تازجعملاب هانديأو ليئارسإ ينب ىلإ ىسوم انلسرأ دقلو (5)

 نعو هللا ةعاط ىلع راّبص لكل تالالدّل اهب ريكذتلا اذه يف نإ ؛همايأ يف همقنو هللا معنب مهرّكذيو «ىدهلا ىلإ لالضلا نم

 نيذلا مه منأل ؛ركّذلاب نيفنّصلا نيذه ٌصخو .همعن ىلع هللا ركشي «هللا قوقحب مئاق روكش «هرادقأ ىلعو «همراحم

 .اهنع َنولُفْعَي الو ,تايآلاب نوريتعي
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EETىسوم ةصق كموقل -لوسرلا اهيأ- ركذاو( 0 م س  
 مكيلع هللا ةمعن اوركذا :ليئارسإ ينبل لاق نيح و باما وفرك توتو نر كس

 دشأ مكنوقيذي هعابتأو نوعرف نم مكاجنأ نيح :١ قور تتر روي ور ڪڪ ار روندو

 يأيال ىتح «روكذلا مكءانبأ نوحّبْذيو «باذعلا 9 ر اتو ھ طع ےس نکہ مكس |

 ا ناد َناةْرَدَك نيل رڪ ڌ يرل بركس نيآ |

 0 eS 5 فنون را اورم نإ تولا ھڈدیرمآ
 ملعأ نيحاوركذاو :ىسوم مه لاقو (۷) 15 بت یارلا@ يڪ اتاي رال
 همعن ىلع هوتركش نئل :ًادّكؤم ًامالعإ مكبر ي هلا
 هللا ةمعن متدحج نئلو «هلضف نم مكنديزيل OSES اار هم شیال هدب نم

 .ًاديدش ًاباذع مكّتيذعيل ETS مري أودرف تتل اب |

 لهأ عيمجو متنأ للاب اورفكت نإ :مهلاقو (۸) 18 © بيث هاتوا یوی آس امی |

 ينغل هللا نإف ؛ًائيش هللا اورضت نلف ضرألا أ نرالو ِتومَسآِ ات كوا قاهر كا |

 الا سيم هيلع < لارو ڪپ وذ نقسم قلوب
 .لاح لك 7 ود أَن وُديث اتم ار رسم نول َنَعَسُم كسم |

 يتلا ممألا بخ -دمحم ةّمأ اي- مكتأي ملأ (9) € © ني ياراق اباء ينام 8

 «حلاص موقو دوه موقو حون موق «مكتقبس م ڪڪ او
 لا الإ مهددع يصحي ال ,مهدعب يتلا ممألاو

 اب قّدصن ال انإ :مهلسرل اولاقو «ناهيإلا لوبق نع ًافاكنتساو ًاظيغ مهيديأ اوّضعف .تاحضاولا نيهاربلاب مهلسر مهتءاج
 .ةبيرلل بجوم ديحوتلاو نايإلا نم هيلإ اننوعدت امم كش يفل انإو «هب انومتتج

 ريغ ىلع مدعلا نم (هئشنمو «ضرألاو تاومسلا قلاخ وهو «بير -هدحو- هتدابعو هللا يفأ :مهلسر مهل تلاق )9١(

 مكءاقب رخؤيف «لاصئتسالا باذع مكنع عفْدَيو كرشلا نم متفلسأ ام مكل رفغيل ؛ناهيإلا ىلإ مكوعدي وهو «قباس لائم
 ال ءانتافصك مكتافص ًارشب الإ مكارن ام :مهلسرل اولاقف ؟ايندلا يف مكيذعي الف «مكلاجآ ةيابن وهو «هرّدق لجأ ىلإ ايندلا يف

 انوتأف ,ناثوألاو مانصألا نم انؤابآ هدبعي ناك ام ةدابع نم انوعنمت نأ نوديرت «ًالسر اونوكت نأ مكلهؤي انيلع مكل لضف

 .نولوقت ام ةحص ىلع دهشت ةرهاظ ةجحب

 نوقبَتْسَيو «نوعرف كْلُم ىلع يلوتسي نم مهنم

 ءالبلا مكلذ يفو «ناهتمالاو ةمدخلل مكءاسن
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 اولاق مهماوقأ هلاق ام لسرلا عمس الو )١١(

 نكلو «متلق امك مكلثم رشب الإ نحن ام ًاقح :مهل
 هدابع نم ءاشي نم ىلع هماعنإب لضفتي هللا

 7 ٍ ناهربلا نم متبلط امو «هتلاسرل مهيفطصيق
 هدول 0

 نل 00 2 ا 7 هب مكيتأن نأ عيطتسن الو انل نكُمي الف «نيبملا

 ر ِلَڪو E دمتعي هدحو هللا ىلعو ء«هقيفوتو هللا نذإب الإ

eا تکنیک ر يرسل وتس ةن9  
 eT ج يذلاوهو هلا لعدمتعنال فيكو (10)

 مور نم سرلا رک شکر © تییلقلآ ا . ماكحأ عابتاب هباذع نم ةاجنلا قيرط ىلإ اندشرأ
 ا احتفت دیر اجر یا کاخ نمل کرک 3 ىّيسلا مالكلاب انل مكئاذيإ ىلع نربصنلو ؟هنيد

 شور هج ويار و ن ږی لڪ باکو ا نونمؤللا دمتعي نأ بجي هدحو هللا ىلعو «هريغو
 یا5 ابا کیااور رک دیر ص واک .مهئادعأ ةميزهو .مهرصن يف

 هبات يوهم ناڪ 2 8 ند ترآ 2 لسرلا هلاق امم رافكلا رودص تقاضو (۳)

 تا ف ےھت هتربأو وج سر يذلا 4 0 2 اودوعت ىتح اندالب نم مكندرطنل :مهلاولاقف

 )' 2 كلهيس هنأ هلسر ىلإ هللا ىحوأف ءاننيد ىلإ

 .هلسربو هب اورفك نيذلا نيدحاحلا

 مهعابتأو لسرلل ةنسحلا ةبقاعلا نلعجنلو )١14(

 كلذ «مهكالهإ دعب نيرفاكلا ضرأ مهناكسإب

 رت ا 7 آتا شاد
 ت

 | قيا لكاوخ ككز ى تابات و

 .يباذعو يديعو يئخو «ةمايقلا موي ّيدي نيب هماقم فاخ نمل دكؤم رمأ مهضرأ نينمؤملا ناكسإو «رافكلل كالهإلا

 الو قحلا لبقي ال ربكتم لك كلهو مهل باجتساف «مهنيب ٌمكحلاو مهئادعأ ىلع رصنلا هولأسو مهمر ىلإ لسرلا اجو )١15(

 هل ةدابعلا صالخإو هللا ديحوتب رقي الو «هل نعْذُي

 .رانلا لهأ ماسجأ نم جر يذلا مدلاو حيقلا نم اهيف ىقسُيو ءاهباذع ىَقْلَي منهج رفاكلا اذه مامأ نمو (7)

 هتراذقل ؛هعلتبي نأ عيطتسي الف «ةرم دعب ةرم رانلا لهأ نم ليسي ام كلذ ريغو مدلاو حيقلا عالتبا ربكتملا لواحي (1)

 اذه دعب نم هلو «حيرتسيف تيمب وه امو «هدسج نم وضع لك نمو عون لك نم ديدشلا باذعلا هيتأيو «هترارمو هترارحو

 .ملؤم رخآ باذع باذعلا

 هل كرتت ملف «ةديدش حير يذ موي يف حيرلا هب تدتشا دامر ةفصك ماحرألا ةلصو ربلاك ايندلا يف رافكلا لامعأ ةفص (18)

 لمعلاو يعسلا كلذ ءدامرلا حيرلا تبهذأ اك رفكلا اهبهذأ دقف هللا دنع مهعفني ام اهنم نودجي ال مهاعأ كلذكف ءأرثأ

 .ميقتسملا قيرطلا نع ديعبلا لالضلا وه ء«ساسأ ريغ ىلع
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 -وه

07 
 لوطا

 ڪمرو سَ 0 0 ر
 ع

 ل نطأش نير ڪال ناسا 5 ١

 لأ الورك يلج سائر ڪوڪ د نأ

PAدي  
 َريِصْارَبِإ روس

 مومع دارملاو- بطاخملا اأ ملعت ملأ (15)

 ىلع ضرألاو تاومسلا دجوأ هللا نأ -سانلا

 مل هنأو «هتمكح ىلع لادلا حيحصلا هجولا

 «هتينادحو ىلع امهب لالدتسالل لب «ًاثبع امهقلخي
 اوكرشي الو «هدحو هودبعيف «هتردق لامكو

 مكريغ موقب تأيو مكبهذي اشي نإ ؟ًائيش هب
 .هللا نوعيطي

 عنتممب مكريغب نايتإلاو مككالهإ امو (۲۰)

 .ريسي لهس وه لب هللا ىلع

 اورهظو «مهروبق نم قئالخلا تجرخو (۲۱)

 دار بو تخرب ااا

 کاڌ دعه ریا الت نينو ڪسر ئآ امي

 مكحيل ؛راهقلا دحاولا هلل ةمايقلا موي مهلك

 يف مكل انك الإ :مهتداقل عابتألا لوقيف مهنيب

 -مويلا- متنأ لهف «مكرمأب رمتأت ءاعابتأ ايندلا ا تبت حصل اء راو ھي
 منك امك ًائيش هللا باذع نم انع نوعفاد / زور نالياهْف نركب 0

 ؟اننودعت ا ساكس کنم دابر تکا ۵ رک ساھف
 ناهيإلا ىلإ هللا اناده ول :ءاسؤرلا لوقيف نت نتا طو م 204

 انللضف ءانقفوي مل هنكلو «هيلإ مكاندشرأل 9 هن

 َعّرَجلا مكيلعو انيلع يوتسي «مكانللضأو
 .ىجنم الو باذعلا نم برهم انل سيلف «هيلع ربصلاو
 مكدعو هللا نإ :-رانلا رانلا لّهأو ًةنجلا ةنجلا لهأ لخدو ههقْلَح بساحو رمألا هللا ىضق نأ دعب- ناطيشلا لاقو (۲۲)

 ةوق نم مكيلع يل ناك امو «يدعو مكتفلخأف «ءازج الو ٌتْعَبال هنأ ًالطاب ًادعو مكتدعوو «ءازجلاو ثعبلاب ًاقح ًادعو

 اومولو ينومولت الف «ينومتعبتاف لالضلاو رفكلا ىلإ مكتوعد نكلو «ةجح يعم تناك الو «يعابتا ىلع اهب مكرهقأ

 هتعاط يف هللا عم ًاكيرش يل مكلْعَج نم تأّربت ينإ هللا باذع نم َيثيغمب متنأ الو مكئيغمب انأ ام «مکبنذ بنذلاف «مکسفنآ

 .عجوم موم باذع مه -لطابلا مهعابتاو قحلا نع مهضارعإ يف- نيملاظلا نإ .ايندلا يف
 نوجرخيال «رابنألا اهروصقو اهراجشأ تحت نم يرجت تانج تاحلاصلا اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا لخدأو (۲۳)

 .نينمؤملاو هتكئالمو هللا نم مالسب اهيف نویی -هتوقو هلوحو مہر نذإب- ًادبأ اهنم

 اهلصأ ؛ةلخنلا يهو ءةميظع ةرجشب «هللا الإ هلإ ال» ديحوتلا ةملكل ًالثم هللا برض فيك -لوسرلا اهيأ- ملعت ملأ (۲)

 ؟ءامسلا وحن ًاًولع عفترم اهالعأو «ضرألا يف نكمتم

Yo 



 ھار روس رتا وب

 7 د ل بلق يف تباث اهلصأ ناميإلا ةرجش كلذكو اكان وحق اکڪا ب 2 ءاهبر نذإب تقو لك اهراث يطعت (15)

 5 ر چم 3 0 ا لامعألا نم اهعرفو ءاداقتعاو ادع نمؤملا

 یول لا ر د إ لانيو هللا ىلإ عفري ةيضرملا قالخألاو ةحلاصلا | نِماَهَلاَم ضن : 0 لانيو هللا لإ مق شا قالا
 ف ج ا اا 1

 2 ؛سانلل لاثمألا هللا برضيو .تقو لك يف هباوث
AR اوربتعيف ءاوظعتيو اوركذتيل. 

 - رفكلا ةملك يهو- ةثيبخ ةملك لثمو( 0

 ةرجش يهو «معطملاو لكأملا ةثيبخ ةرجشك

 اهقورع نأل ؛ضرألا ىلعأ نم تعلتقا «لّظْنَحْلا

 ١ «تباث لصأاهام ضرألا نم ةبيرق

a 0رک 0 لطي ص ت  

 قاتما .هللا ىلإ حلاص لمع هل مقرب الو «هيف ريخ
 : ىلا هلم ددا قرت ع و ولا ا

 أ + ر ےہ ۴ ب ا رادمح نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش وهو
e e eلآ  : 

 ا بو رڪ اقر ِتَرمَتلَن دوي )ينو «ةنسحلا ةقاخلاب مهتامم دنعو ءايندلا ةايحلا
 اَرْخَسَو يف اب - باوجلا ىلإ مهتيادهب نيكلَملا لاؤس دنع ربقلا
 وسو 9) يف باوصلا نع نيملاظلا هللا لضيو «حيحصلا
 ي قيفوت نم ءاشي ام هللا لعفيو «ةرخآلاو ايندلا

 .نايغطلاو رفكلا لهأ نالذخو ناهيإلا لهأ

 ًالدب هللاب رفكلا اوراتخا نيذلا شيرق رافك نم نيبذكملا لاح ىلإ -مومعلا دارملاو- بطاخملا اأ رظنت ملأ )۲۹١۲۸(

 نيح كالهلا راد مهعابتأ اولزنأ دقو ؟ ي دو هلع هللا لم دبع وبلا ةو مرح نالا ةت لع هركش نع

 رقتسملا َحْبَقو ءاهرح نوساقيو اهبنولخدي «منهج يهو «راوبلا راد مهريصم راصو ءاولِتٌمف (رْدَبا ىلإ مهج بارخإب اوببست

 ةايحلا يف اوعتمتسا :-لوسرلا اهيأ- مهل لق .هنيد نع سانلا اودعّبُيل ؛هعم مهودبع ءاكرش هلل رافكلا ءالؤه لعجو )١(

 .منهج باذع ىلإ مكعجرمو مكّدرم نإو «لاوزلا ةعيرس اهنإف ؛ايندلا

 هوجو يف لاملا نم مهانيطعأ ام ضعب اوجرخيو ءاهدودحب ةالصلا اودؤي :اونمآ نيذلا يدابعل -لوسرلا اهيأ- لق )١*(

 .ةقادص الو ءادف هيف عفني ال يذلا ةمايقلا موي يتأي نأ لبق نم «نينلعمو كلذ نيّرسم ةّبحتسملاو ةبجاولا ريخلا

 ءاهتوم دعب ضرألا هب ايحأف باحسلا نم رطملا لزنأو «مدعلا نم امهدجوأو ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا ىلاعت هللا (0)

 مكباود ايقسو مكايقسل رابنألا مكل لّلذو «مكعفانمل هرمأب رحبلا يف ريستل ؛نفسلا مكل لّلذو «مكقازرأ اهنم مكل جرخأو

 .مكعفانم رئاسو مكعورزو

 ءاوحيرتستو هبق اونكستل ؛ليللا مكل لّلذو ءامهب حلاصملا ققحتتل ؛|مهتكرح نع نا رثفَيال رمقلاو سمشلا مكل هللا لّلَذو 6

 .مكشياعم اورّيدتو «هلضف نم اوغتبتل ؛راهنلاو
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Eاودعت نإو «هومتبلط ام لك نم مكاطعأو (۳) 433 ّاتَسَ اوست ناک واتساع 2  

 د N ا ل ھر © دانك کشا و ضخ
 نإ .اهعونتو اهترثكل ؛اهركشب مايقلا الو 1 اا

 معنل دوحملا ريثك «هسفنل ملظلا ريثكل ناسنإلا دبس نأ نیو بخو
 هن نفسا تارڪ نان @

3 

 ميهاربإ لاق نيح -لوسرلا اهيأ- ركذاو () ا5 ترو كني نا صع نمو قعدت 7

 همأو ليعامسإ هتبا نكسأ نأ دعب - هبرايعاد د 22 رر ر5س مشا

 َدلب «ةكم | بر :-(ةكما ید 4 0 م > رس ےب ےک ےہ كو سو
 SE ل ى أوُمِيِقْيلاََبَت

 نع يئانبأو يندعبأو ءاهيف نَّم لك نمأي نمأ وس جر ہو کہ ب
 ا 2 توک شیر ا ووه

 ريثك داعبإ يف بيست مانصألا نإٌبر )۳١( إف ووت فتا ابر

 يف يب ىدتقا نمف «قحلا قيرط نع سانلا نم 9 :

 نيبنذمل کک «كرشل ا اب درد نو و E ا نيبنذملا بونذل روفغ كنإف ك رشلا ن فذ ل تير ةءرهد ا د

 .مهنم ءاشت نمع وفعت «مهب ميحر -كلضفب رب

 سيل واوب يتيرذ نم تنكسأ ينإانير (۳۷) 15 ل

 انبر مرحملا كتيب راوجب ءامالو عرز هيف 1و3 ٌلَمغيامع لغة نجس و 22000
 ةالصلا اودؤي يكل ؛كرمأب كلذ تلعف يننإ : ا

Eعزن كقلخ ضعي بولق لعجاف ءاهدودحب  
 عاونأ نم ناكملا اذه يف مهقزراو «ْنحتو

 و ا

5 ۰ 
 س

 ےک

 .هءاعد هللا باجتساف .كمعن ميظع ىلع كل اوركشي يكل ؛رامثلا

 .ءامسلا يف الو ضرألا يف تانئاكلا نم ءيش هللا ملع نع بيغي امو . هرهظن امو هيفخن ام لك ملعت كنإ انبر (۳۸)

 نأ يئاعد دعب قاحسإو ليعامسإ ّيدلو ينس ربك ىلع ينقزر يذلا هلل دمحلا : لوقيف «ىلاعت هللا ىلع ميهاربإ ينثي ("9)

 .يئاجر بيخ ملو هتوعد دقو «هاعد نمت ءاعدلا عيمسل يبر نإ ؛نيح اصلا نم يل بهي

 ل ل ل

 .يتدابع لبقت
 رفغاو (هلل ودع هدلاو نأ هل نيتي أ راو ياو رفقا زل هب ماسالا يل عقر انور تراك

 .ءازجلاو باسحلل سانلا موقي موي ًاعيمج نينمؤملل
 نيتمؤملا ءاذيإو ءلسرلا نم كريغبو كب بيذكتلا نم :نوملاظلا هلمعي اع لفاغ هللا نأ -لوسرلا اهبأ- نبسحت الو (4؟)

 ةيلست اذه يفو .هارت ام لوه نم ؛ِضْمْخَت الو مهنويع هيف عفترت ديدش مويل مهباقع رحتي انإ ءيصاعملا نم كلذ ريغو
 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هللا لوسرل

0 



 ًارذنار ھره نورصبي ال مهسوؤر يعفار يعادلا ةباجإل
 ET ردا ای اغ نیولو وارا نيش
 کک دلا لوی 2 .ىرت ام لوه نم لجولاو فوخلا ةرثكل ؛ءيش

 سرلا عبس و نيذلا سانلا -لوسرلا اهيأ- رذنأو )٤6(

TESوملح  | 
 ا اترو رھپ يڪ

 ره کم ولا دعو رھ رک ماو کم 70

 دنعو «ةمايقلا موي هللا باذع مهيلإ َكَتلسرأ

 انبر :رفكلاب مهسفنأ اوملظ نيذلا لوقي كلذ

 قدصنو كب نمؤن بيرق تقو ىلإ الهم
 يف اومسقت ملأ :ًاخيبوت مهل لاقيف .كلسر

 ىلإ ايندلا ةايح ا نع مكل لاوز ال هنأ مكتايح

 ؟ثعبلا اذهب اوقّدصت ملف «ةرخآلا

 نيقباسلا نيرفاكلا نكاسم يف متللحو (55)

 . عار ةر مر هدفا احلل نحلل

 | ديمو َنِمرَجُمْلا كَتَوهراَهَقْلأ د وول ہرا زرو نم مهب هانلزنأ ام -متربخأو متيأر اهب- متملعو

 ْ يورط رھا فاتك 6( ملف ءنآرقلا يف لاثمألا مكل انبرضو كالا
 | تبا ڪا رجل © دالا | ا
 زز اا5 يلا خرا هللا ىلص لوسرلل ّرْشلا نوكرشملا ربد دقو ()

 ر © طيح وهف مهركم هللا دنعو «هلتقب ملسو هيلع
 2 © يالا لأركَني بودو هلا وهام اوما عیلو يصل

 و 2 م ا

 تهل جملا تباع نكن 7 < مه 11 1 ما < 2 2 2#
 رَ لآ تاه[ ود غر کلم ها رسک

 ا اللقا 2

 مهركم ناک امو ؛مهيلع مهرکم داع دقو «هب

 ملو «هنَكَوو هفعضل اهريغ الو لابجلا هنم لوزتل

 .مهسفنأ اوله ااو ایش ااو رغب
 هيلع عنتمي ال زيزع هللا نإ .مهيبذكم كالهإو رصنلا نم مهدعو ام هلسر فلخي هللا نأ -لوسرلا اهيأ - نبسحت الف (۷)

 1 .ةّمألا مومعل هجوم وهف «ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب ًاصاخ ناك نإو باطنخلاو .ماقتنا دشأ هئادعأ نم مقتنم «ءيش

 لّدَبُت كلذكو «ةضفلاك ةّيقن ءاضيب ىرخأ ضرأب ضرألا هذه لّدَبُت موي ةمايقلا موي يف هئادعأ نم ىلاعت هللا ماقتناو )٤۸(
 هتافصو هئامسأو هتمظعب درفتملا «راهقلا دحاولا هللا ءاقلل نيرهاظ ءايحأ اهروبق نم قئالخلا جرختو ءاهريغب تاومسلا

 .ءيش لكل هرهقو هلاعفأو

 لذ يف مهو «لسالسلاب مهلجرأو مهيديأ تنرُق دق ءدويقلاب نيديقم ةمايقلا موي نيمرجملا - لوسرلا اهيأ- مِصْبمو (9)

 .ناوهو

 .اهقرحتف رانلا مههوجو حفلتو «لاعتشالا ديدشلا نارِطَقلا نم مهبايث (00)

 هللا نإ ءرش وأ ريخ نمي لمع اهب ناسنإ لك يزاجي هللاو ءايندلا يف ماثآلا نم اوبسك اهب مه ءازج ؛مهب كلذ هللا لعق (01)

 .باسحلا عيرس

 وه هللا نأ اونقوي يكلو «مهفيوختو مهحصنل ؛سانلل مالعإو غالب -لوسرلا اهيأ- كيلإ هانلزنأ يذلا نآرقلا اذه (00)

 .ةميلسلا لوقعلا باحصأ هب ظعتيلو ءهل كيرش ال هدحو هودبعيف ءدحاولا هلإلا

 ضن



 ِرَجِيلةَروْس هع

 رجلا ةروس +

 ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس را(
 .ةرقبلا ةروس لوأ يف

 زيزعلا باتكلا تايآ يه ةميظعلا تايآلا كلت

 تايآ يهو «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنملا

 هحضوأو ظفل نسحأب قئاقحلل حّضوم نآرق 3 ناھن 4 0 يو

 ا نِ
 هللا عمج نآرقلا وه باتكلاف .دوصقملا ىلع هّلدأو
 .نيمساللا نيب هل

eةاصع جورخ نوري نيح رافكلا ىنمتيس (؟) ا  

iاوجرخبل ؛نيدحوم اوناكول نأ رانلا نم نينمؤملا 091 6  
 5 ا 1 5

 .اوجرخ اک او يبدل ا ةڪ كما لرنام نبق
 ءاولكأي رافكلا -لوسرلا اهيأ- كرتا ( ١ هلآ ير م 1 و ا س
 ع اھیف ا RE © مالو ایر ر ڪلا ار ا

 نع اهيف عمطلا مهلغشيو «مهايندب اوعتمتسيو ا
 ةرساخلا مهرمأ ةبقاع نوملعي فوسف هللا ةعاط 8 0 ْ

 .ةرخآلاو ايندلا يف لأ كلَ كك © نوزه هديا ذاك الإ لور نق 0
 كل ًابيذكت مهب باذعلا لوزن اوبلطاذإو() ا 1044 و TL هيد ب و دو

 SE ا الا هک تاڪ دب َنيِمرَجَمْلا بولك يف |
 اهكالهإلو الإ ةيرق كلم ال انإف -لوسرلا اهمأ- 8 0 0 0 روف |
 نَم ّلثم هوغلبي ىتح مهل ال رَّدقم لجأ اإ کک 0 20 |

 مدقتت الو «هيلع ديزتف اهلجأ ةمأ زواجتت ال )٥(

 انيتأت اله «لقعلا بهاذل كنإ نآرقلا هيلع ل يذلا اهيأ اي :ًءازهتسا ملسو هيلع هللا ىلص دمحمل نوبذكملا لاقو (77)
 .كلسرأ هللا نأ دهشتل ؛-ًاقداص تنك نإ- ةكئالملاب
 باذعلاب ةكئالملا لزنت نيح اوناك امو «نمؤي مل نمل هيف لاهمإ ال يذلا باذعلاب الإ ةكئتالملا لزنن ال اننإ :مهيلع هللا درو (۸)

 عيضي وأ «هنم صَقْنُي وأ هيف دازُب نأ نم هظفحب دهعتن اّنإو «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا ىلع نآرقلا انلّرن نحن الإ(
 .ءيش هنم

 .نورخسي هنم اوناك الإ مهءاج ٍلوسر نم امف «نيلوألا قرف يف السر - لوسرلا اهيأ- كلبق نم انلسرأ دقلو

 .لسرلا نم كلبق نمي ليف كلذكف نوكرشملا ءالؤه كب لَعَق امكف . E ا

 بولق يف كلذ لعفن كلذك «مهبيذكتو لسرلاب ءازهتسالا ببسي ةقباسلا ممألا بولق يف رفكلا انلخدأ اك (11)

 نيلوألا ةّنُس تضم دقو «كيلإ لزنأ يذلا ركذلاب نوقّدَصُي ال هلوسر بيذكتو هلاب رفكلاب اومرجأ نيذلا كموق يكرشم

 .بيذكتلاو رفكلا ىلع مهنم نورمتسملا كلهيَس ءمهلْتِم ءالؤهو «رافكلا كالهإب

 بئاجع نم ءامسلا يف ام اودهاشي ىتح هيف نيدعاص اورمتساف ءاهسلا نم ًاباي «ةكم» رافك ىلعانحتف ولو )٠۱٤ ٠١(

 .دمح نم انلوقع يف نوروحسم الإ نحن امو «رّت مل ام انيأر ىتح ءانراصبأ ْتَرِحس :اولاقلو ءاوقّدص ال «هللا توكلم

 اهني



 ايندلا ءاسلا يف انلعج انآ :انتردق ةلدأ نمو )١17(

 ىلع كلذب لدتسيو ءاهيف لزنت بكاوكلل لزانم
 نيرو ءبّدَجلاو بّصخلاو تاقوألاو تاقرطلا
 نولمأتيو ءاهيلإ نورظني نمل موجنلاب ءامسلا هذه
 .نوريتعيف

 موجرم ناطيش لك نم ءامسلا انظفحو (۷)

 .اهيلإ لصي ال ىك ؛هللا ةمحر نم دورطم

 لهأ مالك ني عمسلا سلتخا نم الإ (16)
 هقحلو هكردأف «تاقوألا ضعب يف ىلعألا الملا

 ىلإ ناطيشلا يقلي دقو . چ ءيضم بكوك
 .باهشلا هقرحي نأ لبق هق رتسا ام ضعب هيلو

 اهيف انيقلأو «ةعستم اهانددم ضرألاو )١19(

 ام تابنلا عاونأ لك نم اهيف انتبنأو ءاهتبثت ًالابج
 .دابعلا هيلإ جاتحي ام مولعم ردقم وه

 «ْثْرَحلا نم نوشيعت هبام اهيف مكل انلعجو )3١(
 ءاهريغو بساكملا عاونأ نمو «ةيشاملا نمو
 ام ٌباودلاو مدخلاو ةيرذلا نم مكل انقلخو

 ىلع وه امنإو «مکیلع مهقزر سیلو «هب نوعفتنت
 .ًامركتو هنم ًالضفت نيملاعلا بر هللا
 اندنع الإ دابعلا عفانم نم ءيش نم امو (۲۱)
 رادقمب الإ هلزننامو «فونصلا عيمج نم هنئازخ

 هللا ديب نئازخلاف .ءديرن امكو ءاشن امك ددحم

 هتمحر بسحب «ءاشي نم عنميو ءاشي نم يطعي
 .ةغلابلا هتمكحو «ةعساولا

 اهانرخسو حايرلا انلسرأو (۲۲)

 .مكيلإ ًاناسحإو مكب ةحر مكل هظَمحن نكلو

 ذو .هلجأ ء ءاضقنا دعب ًايح ناك نم تيمنو «مدعلا نم هقلخب ًاتيم ناك نم يبحن نحنل اّنِإو 3

 .اهيلع نمو

 35 رت

 حّتفتيف رجشلا حقو ءرطميو ءاملاب ٌرِدَيف .باحسلا حّفلُت

 اوه لع ردات م امو مكي اردو یار مك رخل هاجم لب ناسيا نما أ3ا عفنلاو ريخلاو رطملا

 © تروج
 مسل قرتام 9

 ااا هتد شالا
 دلت درت ا ير
 ءىش نن قرير نمو شیعماهف
 سزا هومر ارام و نیاز نع
 راو رام املا نارا حو يَ

 ةر ريى ىغا ۵ ترک
 رحل تتإ دفلوك نومرو
 ات دقو قی کتا ھر شوم کبر نھ
 أ نەت ناو ك نوسم نمرَصاَص نرالا

 تك نقرا شبی قديمك ولاا هونت
 8 0 دا نوسم
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 َدَجَسس نیر ا أوم یوزر ن

 تبا ق یال !© تونس

 .ةمايقلا موي ىلإ يتأيس نّمو ٌيح وه نّمو «مدآ ندل نم مكنم كله نم انملع دقلو (14)
 .ءيش هيلع ىفخي ال ميلع «هریبدت يف ميكح هنإ ءازحلاو باسحلل مهرشحي وه كبر نإو (۲۹)

 ؛هحيرو هنول رّيغتم ةوسأ نيط نم سبايلا نيطلا اذهو «توص هل عم هيلع رقت اذإ سباي نيط نم مدآ انقلخ دقلو (15)

 .هثكم لوط نم

SS 

 .نوللا رّيغتم

 ا
 ةكئالملا عم مدآل دجسي نأ عنتما سيلبإ نكل ءدحأ مهنم عنتمي مل مهبر مهرمأ اك نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف (”1:)

 .نيدجاسلا

1 

 لمحتو «همامكأو هقاروأ نع حّ

 ضرألا نوئراولا نحن



 رجلا روع رع ميارا نجلا

 عمدجستالا كلام :سيلبإل هللا لاق (۳۲) ناھ بيلا نکا کک
 ؟ةكئالملا أ

 قيلي ال :هدسحو هربك ًارهظم سيلبإ لاق (۳۳) ا ا ا
 ER بب تلا كيلا ی لوني 7 أ

 ةنجلا نم جرخاف :هل ىلاعت هللا لاق( 9
 ةنعللا كيلع نإو «ريخ لك نم دورطم كنإف

 باسحلل سانلا ْثَعْبُي موي ىلإ يتحر نم دعبلاو
 .ءازجلاو

 مويلا ىلإ ايندلا يف ينرخأ بر :سيلبإ لاق (۳ ا
 ا ا كل / نمل طلسم 6 سک ی داموا © قت و

 مهكاله ٌتْرَخَأ نمم كنإف : هل هللا لاق (۳۸۰۳۷) د e ا

 ةخفنلا دعب قلخلا لك هيف تومي يذلا مويلا ىلإ نيمار ومر هج نوھ رات َنِءَكَعَني ع
 ؛كلذ ىلإ َبيجأأ امنإو .ثعبلا موي ىلإ ال «ىلوألا 0 نإ © كوُسَقَم هوسقم رج ها رباب لڪل ب ا ةا

 .نيلقثلل ةنتفو «ًالاهمإو هل ًاجاردتسا ٍ 7 00 وم
 يتيوغأ ام ببسب بر : سيلبالاق 40059 | ا 2

 ف د م جا يار الا د وے وو ےب

 ةدابعلا كل اوصلخأف مهتيده نيذلا كدابع الإ © تبت ترش 0 س لھ |
 .كقلخ رئاس نود كدحو أ داء تاو ج ارل نا یو کک

 لدتعم ميقتسم قيرط اذه :هللا لاق ٤۲( «41) 5 ۱ 2000 ريل )1
 و ِإفْيَص

 نيذلا يدابع نإ .يتمارک راد ىلإو لإ لصوم قهر نره 9

 مهبولق ىلع ًاناطلس كل لعجأ ال يلاوصلخأ
 كناطلس نكل « ميلا اباوع نع احا

 OTE و ل دما ا

 .مهامعأ بسحب بيصنو مسق سيلبإ

 نيملاس تانجلا هذه اولخدا :مه لاقي ةيراج راهنأو نيتاسب يف ىهنام بانتجاو رمأ ام لاثتماب هللا اوقتا نيذلا نإ (58-545)

 اي E OT باذع لك نم نينمآ ءوس لك نم

 .ًادبأ اهيف نوقاب مهو «ءايعإ الو بعت اهيف مهبيصي ا و

 اا زل یان رنا دار مج زا ییا رت لرل نأ نأ يدابع -لوسرلا اهيأ- ريخأ )
 نييئاتلا ريغل

 .طول موق كالهبو «دلولاب هورَّشب نيذلا ةكئالملا نم ميهاربإ فويض نع -لوسرلا اهيأ- مهربخأو (01)
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 رجل ُةَروْس ردا ماا

 رف ؛ًامالس :اولاقف هيلع اولخد نيح (07)
 نراه ر بعرق ١ KES ولكأي ملف ماعطلا مه مدق مث «مالسلا مهيلع ا و جے ی | ءاولکأی ملف ماعطلا ّدق مث مالسلا

 .نرعزف مكتم نإ :لاق

 1 ١ كرشبن انتج الإ عزفتال :هل ةكئاللا تلاق (۳)
 أد .قاحسإ وه «نيدلاب ملعلا ريثك دلوب
 محن نظن «دلولاب ينومت بأ :ًابجعتم ميهاربإ لاق (64)

ES 

 ۴ ؟يننورشبت

 هللا هب انملعأ يذلا قحلاب كانرشب :اولاق )٠١(

EL 

 لاَ , را

 ل .كل دلوي نأ نيسئايلا نم نكت الف

 اا5 تیرا ن الا هبر ةمحر نم سشيي ال :لاق )7 ٥۷(
 ll e و ورڪ م وک : :لاق .قحلا قيرط نع نوفرصنملا نوئطاخلا

 اهيأ- هلجأ نم متنج يذلا ريطخلا رمألا اف

 0 رھ زر ایا تلو تلت مي ؟هللا دنع نم -نولسرملا
 , نم توال ر زو عيت لآ نوط ا موق كالهإل انلسرأ هللا نإ :اولاق (10-58)

 6 دوي 1او © تورم ُثيحْأوي ا نينمؤملا هلهأو اطول الإ نيلاضلا نيكرشملا طول

 لإ و ا ف هتجوز نکل .نيعمجأ مهيجننسو مهكلمن نلف «هب

 تيِحيَِصُم وطقم ِءالْوعَرِب يق نيقابلا عم انهكالهإب هللا راب انيضق ةراكلا
 .باذعلا
 ىلإ نولسرملا ةكئالملا لصو ملف 50

 .يل نيفورعم ريغ موق مكنإ :مهمل لاق «طول
 باذعلاب انئج اّنإف فح ال :اولاق (10-7)

 ءنوقّدَصُي الو كموق هيف كشي ناك يذلا

 تنأ رسو «ليللا نم ءزج رورم دعب «نونمؤملا كلهأ كعمو مهنيب نم جرخاف «نوقداصل انإو هللا دنع نم قحاب كانئجو
 «كلذك هبيصيف باذعلا ىري الثل ؛هءارو دحأ مكنم تفتلي نأ اورذحاو «باذعلا هلانيف دحأ مهنم فلختي الئل ؛مهءارو

 .نيمأ ناكم يف اونوكتل ؛هللا مكرمأ ثيح ىلإ اوعرسأو

 .حبصلا عولط دنع مهرخآ نع كالهاب نولّصأتسم كموق نأ طول ىلإ انيحوأو (17)
 مهوذخأيل ؛هفويضب نورشبتسي نوحرف مهو «فويضلا نم هدنع نمب اوملع نيح طول ىلإ طول ةنيدم لهأ ءاجو (10)

 .ةشحافلا مهب اولعفيو
 ينوعقوتف «مه اوضرعتت الو هللا باقع اوفاخو ءينوحضفت الف يتيامح يف مهو يفيض ءالؤه نإ :طول مهل لاق (14:54)
 .يفويضل مكئاذيإب ناوهاو لذلا يف

 ةشحافلا لْعِف ديرن اَنأل ؛(نيرفاسملا ىلع ليبسلا نوعطقي اوناكو) نيملاعلا نم ًادحأ فّيضت نأ َكَهْنَت ملوأ :هموق لاق )۷١(

e 
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 ا 0

 َنيِضِرَع هل
 مقتل هت 0 0

 7: کیوان یف © نديم ةَ
 مولا ِتومَسلنَلَساَمَو 8
 هدب عنك تا هكا ١
 تقاعس كبت در حميم نل 5
 ي

 يتانب مكؤاسن ءالؤه :مهل طول لاق (۷۱)

 ېکرطو ءاضق نوديرت متنک نإ نهوجّوزتف
 بألا ةلزنمب ةّمألا يبن نأل ؛هتانب نهاسو

 نايتإ نم مكيلع هللا مّرح ام اولعفت الو مهل
 .لاجرلا

 امأ ءءاشي امبو ءاشي نمب قلاخلا مسقي (۷۳۰۷۲)

 مسقأ دقو «هللاب الإ مسقلا هل زوجي الف قولخملا

 ًافيرشت ملسو هيلع هللا للص دمحم ةايحب ىلاعت هللا
 نوددرتي ةديدش ةلفغ يفل طول موق نإ .هل
 تقو باذعلا ةقعاص مهب ْتَّلَح ىتح «نوداهتيو

 .سمشلا قورش

 ءاهلفاس اهيلاع انلعجف مهارق انبلقف (74)

 .نيتم بلصتم نيط نم ةراجح مهيلع انرطمأو
 نيرظانلل ٍتاظعَل مهباصأ ايف نإ (77-1)

 اهاري تباث قيرط يف مارق نإو «نيربتعملا
 ةلالدل مهل انكالهإ يف نإ . اهب نوُراملا نورفاسملا

 .هللا عرشب نيلماعلا نيقدصملل ةي

 ةفتلملا ةنيدملا باحصأ ناك دقو (7/9/8)

 مهسفنأل نيلاظ -بيعش موق مهو- رجشلا

 مهنم انمقتناف .ميركلا مهو سرو هللاب مهرفكل
 موق نكاسم نإو «ةلظلا موي باذعو ةفجرلاب

 نارا تھا 9
 سانلا اهب رمي حضاو قيرط يفل بيعشو طول € 3 ١

 .نوربتعيف مهرفس يف

 نم نأل ؛نيلسرملا لكل نيبذكم كلذب اوناكف دومث مهو ؛مالسلا هيلع ًاحلاص ؛رْجحلا يداو» ناكس بّذك دقلو 0 ٠

 .دحاو نيد ىلع مهنأل ؛مهلك ءايبنألا بّذك دقف ًايبن بّذك
 اوناكو ءاهب اوربتعي ملف «ةقانلا اهتلمج نمو «قحلا نم حلاص هب مهءاج ام ةحص ىلع ةلادلا انّتايآ حلاص موق انيتآو (61)

 .نيض رعم نيدعتبم اهنع
 .برخت وأ مهيلع طقست نأ نم نونمآ مهو ءأتويب اهنم نوذختيف «لابجلا نوتحني اوناكو (87)
 الو «لابج ا يف ُنوصحلاو لاومألا هللا ٌباذع مهنع عفد ايف ذ «نيركبم حابصلا تقو باذعلا ةقعاص مهتذخأف (44 :81)

 .هاجو ةوق نم هوطعأ ام
 الإ ةدابعلا يغبنت ال يذلا هنأو «هرادتقاو (هقلاخ لامك ىلع نيتلاد قحلاب الإ امهنيب امو ضرألاو تاومسلا انفَلخ امو (80)

 -لوسرلا اهيأ- فعاف «تلمع اهب سفن لك ّقوتل ؛ةلاح ال ةينآل ةمايقلا اهيف موقت يتلا ةعاسلا نإو .هل كيرش ال هدحو هل

 .هنولعفي اع زواجتو مهنع حفصاو «نيكرشملا نع
 .هيلع ىفخي الو «ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هزجعي الف ءهب ميلعلا «ءيش لكل قالخلا وه كبر َّنِإ (87)

 .ميظعلا نآرقلا كانيتآو ءةالص لك يف رركت تايآ عبس يهو «نآرقلا ةحتاف -يبنلا اهيأ- كانيتآ دقلو (۸۷)
 نينمؤملل ْعَضاوتو «مهرفك ىلع نزحت الو ءايندلا عم ني رافكلا نم ًافانصأ هب انّ ام نمتتو كبنيعب رظنت ال (40- -۸۸)

 اك«باذعلا مكبيصي نأ مكرذنمو «نيملاعلا بر هللاب ناهيإلا ىلإ سانلا هب يدتبم ال حّضوملا رذنملا انآ ينإ :لقو .هلوسرو هللاب
 .شيرق رافكو ىراصنلاو دوهيلا نم رخآلا هضعبب اورفكو «هضعبب اونمآف «نآرقلا اومَّسق نيذلا ىلع هللا هلزنأ
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 ءازجأو ًاماسقأ نآرقلا اولعج نيذلا مهو (41)
 ةناَهَك لوقي نم مهنمو ءرحس :لوقي نم مهنمف

 بسحب هنوفّرصي «كلذ ريغ لوقي نم مهنمو
 نومي ف اكَنَع @ َنيِعَمْجَأ

 امن كلذ ريغو «هليدبتو هفيرحتو ءمهت تاءارتفاب

 E داش نب نواب نت

 SA 1 ل 6 مهل رجزو بيهرت اذه يفو .ماثآلاو يصاعملا
 ر کک E E .ةحيبقلا لاعفألا هذه ىلع ةماقإلا نم

 .: الو ءاهم هللا كرمأ ىتلا قحلا ةوعدب رهجاف (4)

 .نولوقي امم هللا كرب دقف «نيك رشملاب لابت

 نم نيرخاسلا نيئزهتسم ا كاتيك نإ (644)
 نم هللا عم اكيرش اوذختا نيذلا ءشيرق ءامعز

 2 © نور ْمَتَسَمْل ا .ىدهلا نع سانلا اودصيل ؛مهئاوهأ
 ا ب ر 02 ا ايقلا احنل كبروف (9" .45)

 2 ٌركَكدَفَو© ES همت توحي ةمايقلا موي مهنب روف
 )5 ۰ اک 1 نآ ةلل مهميسقت نع «نيعجأ مهنيزجنلو

 ا ارد ص قي كن

2 

2 e 

5 

 / َقاَخ 6 نوقت 2 مهلمع ةيقاع نوملعي فوسف ءاهريغو ناثوألا
 ل دك ھ 00 وار 2 .ةرخآلاو ايندلا يف
 4 نا © 0 ل اهأ- كردص ضابقناب ملعن دقلو (۹۷)
 يصح وهاد 1 0 7 7 3 ينو كيف نوكرشملا هلوقيام ببسب ؛-لوسرلا
 4 .كتوعد
 أكس 1 0 امدؤلا وع

 ا 6 الا  حّبَسو كردص قيض دنع كبر ىلإ عزفاف (4)
 هلل نیلصملا نم نكو «هيلع ًاينثم هل اراش هدمحب

 .كّمهأ ام كيفكي كلذ نإف .هل نيدباعلا

 ىتح كتايح ةدم كبر ةدابع يف ٌرهتساو (49)

 .توملا وهو «نيقيلا كيتأي
 .هبر نم نيقيلا هاتأ ىتح هللا ةدابع يف ًابئاد لزي ملف .هبر رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لثتماو

 6 لحتلا ةروسإل
 هللا هّزنت .مكل لوسرلا ديعوب ءازهتسا باذعلا اولجعتست الف -رافكلا اهيأ- مكباذعب هللا ءاضقو ةعاسلا مايق برق (1)
 .ءاكرشلاو كرشلا نع ىلاعتو هناحبس
 قحب دوبعم ال هنأو كرشلا نم سانلا اوفّوخ نأب :نيلسرملا هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم يحولاب ةكئالملا هللا لني (1)
 .صالخإلاو ةدابعلاب يدارفإو يضئارف ءادأب نوقتاف ءانأ الإ

 هنت ةدابعلل قحتسملا هدحو هنأو ءمهقلاخ ةمظع ىلع دابعلا مهب لدتسيل ؛قحلاب ضرألاو تاومسلا هللا علح (۳)
 .مهكرش نع مظاعتو -هناحبس-

 «كلذ ريغو «ثعبلا راكنإ يف هبرل لادجلاو ةموصخلا ديدش حبصيف ٌنتخيو ىو هب اذإف نيهم ءام نم ناسنإلا قلت (4)

 .مدعلا نم هقلخ يذلا هللا يسنو «4 مت یھ رولا ين نم : هلوقك

 يف رخأ عفانمو ؛ءفدلا اهرابوأو اهفاوصأ يف لعجو - سانلا اهيأ- مكل هللا اهقلخ منغلاو رقبلاو لبإلا نم ماعنألاو (5)

 .نولكأت ام اهنمو ءاهبوكرو اهدولجو اهتابلأ
 .حابصلا يف ىعرملل اهنوجرْخُت امدنعو «ءاسملا يف اهزانم ىلإ اهنوُدُرَت امدنع مكيلع رورسلا لخت ةنيز اهيف مكلو ()
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 2 رقي تیل
aE 

 مكتحتمأ نم لقت ام ماعنألا هذه لمحتو )¥( 1 ENES غل

 هيلإ لوصولا نيعيطتسم اونوكت مل ؛ديعب دلب ىلإ 0 5 و
 «ةميظع ةقشمو مكسفنأ نم ديدش دهجب الإ ااو لر ویت فو ا
 مكلجاع يف ةعساو ةمحر مكه ريل مكبر نإ : بڪر رمو

 ءهيلإ ن اتحم ام ثيح | 5 1 م

 نا ٤ تل تقرت
 يكل ؛ریمحلاو لاغبلاو ليخلا مكل قلخو (8) ت

 انسح ًارظنمو مکل الام نوكتلو ءاهوبكرت

 ال ام اهريغو بوكرلا لئاسو نم مكل قلخيو 5 :
 .هل اركشو هب ًاناهبإ اودادزتل ؛هب مكل َمْلِع 1و3 كعضو ل5
 ؛مكتيادهل ميقتسملا قيرطلا نايب هللا ىلعو (4) 5 روک ی

 مالسإلا فلاخ ام لك وهو «ةيادحلا ىلإ لصوُي 5 َرَمَقْلاَو سمار رملي ڪ ال لئام وهام قرطلا نمو ؛السإلاوهو أ ك زاس ل رار راتلو رکا ےس
 مكادمت مكتياده هللا ءاش ولو .لحنلاو للملا نم ٤ رول تي أ َكِلَد ىف تقر نايا رم و

 : 1 E الأ ى شار ارام توقع |

 هب کل جرمخأو هوب شت ام هتم کل لجن 5 @ تورت ديوي هبل كلو فتان 11 5

 اهّرَد مكيلع دوعيو ؛مكّباود هيف نْوَعرتارجش 2 اًيرَطاَمَحَلُهَنِم أوْ ُحَأَتَرخَباَرَخَس 0 2

 070 وس را ممتع 525 .اهُعْفنَو 8 ا و تے 5 7

 دحاولا ءاملا اذهب ضرألا نم مكل جرخُي )0٠١( 58 ناتو كاكا و 10
 ليخنلاو نوتيزلا هب جرخُيو «ةفلتخملا عورزلا
 .هكاوفلاو رامثلا عاونأ لك هب جرخُيو «بانعألاو
 موقل ةحضاو ةلالدل جارخإلا كلذ يف نإ

 7 .نوربتعيف .نولمأتي

 «باسحلاو نينسلا ةفرعملو ًارون رمقلاو ؛ءايض سمشلا مكل رسو «مكشاعل راهنلاو مكتحارل ليللا مكل رخو (1
 «عورزلاو رامشلا جضن تقو ةفرعملو «تاقوألا ةفرعم هللا رمأب مكل تاللذم ءامسلا يف ٌموجنلاو «عفانملا نم كلذ ريغو

 .هنيهاربو هججح هللا نع نولقعي موقل ةحضاو َلئالدل ريخستلا كلذ يف نإ . تاملظلا يف اهب ءادتهالاو

 كلذ يف نإ . هعفانمو هناولأ فلتخت اع كلذ ريغو «نداعملاو رامشلاو ٌباودلا نم ضرألا يف مكل هقلخ ام رك سو (1)

 ىلاعت هللا ةينادحو ىلع ٍتامالع ءايشألا هذه ريخست يف نأ نوملعيو «نوظعتي موقل ًةربعَل عفانملاو ناولألا فالتخاو قلم

 .ةدابعلاب هدارفإو

 ؤلؤللاك او سبلت ةنيز هنم اوجرختستو ًايرط امل هكمس نم نوداطصت ام اولكأتل ؛رحبلا مكل رس يذلا وهو )١5(
 ءاهيف حبرلاو ةراجتلاب هللا قزر اوبلطتل ؛امنوبكرتو «ءيجتو بهذت ءاملا هجو قشت ةميظعلا نفسلا ىرتو «.ناجزملاو
 .هريغ نودبعت الف «مکیلع هماعنإ ميظع ىلع یلاعت هلل نوركشت مكلعلو
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 لقتل ةروش ومعي ل

 اات بور ضا لآ فلا ال ىتح اهتبثتًالابج ضرألا يف ىسرأو (۱)

 یھ روستو أ نكي نأ ج | ١) للا فاهم اصمت قرط اه لمحو ee لسا | و١ سارت ابل لمعد كيوم
 وٿ تورك تالف اخجل نمک قل ن مفا | .اهنودصقت يتلا نكامألا
 ةِسْرْوفَم هلأ تا موصل هلآ َةَمَميْأُدُحَت اإ اه نوُلدتست ماعم ضرألا يف لعجو (17)

 5 E ا 6إ اهب ءادتهالل موجنلا لعج امك راجت قرطلا ىلع

 ىب ءايشألا هذه لك قلخي يذلا هللا نولعجتأ (10)

 8 3 هوس ©  ةموعزملا ةهآلاك ةدابعلا قاقحتسا يناهريغو

 رنين كو e الأ ىا ةمظع نوركذتت الفأ ؟ًائيش قلخت ال ىتلا
 اردو ام مکی هنا ت ارجل © د درک ا ؟ةدابعلاب هودرفتف
 رمل َلِقاَدإَو نیر € ا توم 2 اوم ال مكيلع هللا مَع َرْصَح اولواحت نإو (1)

 9 اليخ # تلر اروا ا ر لونا 5 لآ مكل روفخل هللا نإ .اهعونتو اهترثكل ؛اهرضَحب

 0 اتا را نير ةر كر ءادأ يف مكريصقت نع زواجتيذإ ؛مككب میحر

 هلم ل ا

 e ا .ةبوقعلاب مكلج رك ہ5 نورم اسلا لعرب 2 م ےک ا سار ههعطم الو .مكطيرفتل مكنع اهعطقي الو «معنلا ركش
 ةر هيب هللا ناف |[) ام ءاوس ءمكلاعأ لك ملعي هناحبس هللاو (19) ) س ود لج و وهم هك ب 7 5 ةبوقعلاب اع
 توُرَعْشيال هي نع |8 «مكريغل هنورهظت امو مکسوفن يف اهنم هنوفخت

 0 .اهيلع مكيزاجيسو

 قلخت ال نوكرشملا اهدبعي يتلا ةهآلاو )١(

 ؟اهنودبعي فيكف «مهيديأب رافكلا اهعنص تاقولخم يهف ءرْعَص نإو ًائيش

 رانلا يف ًاعيمج مهب ىقلُيل مهعم يهو ءاهيدباع هيف هللا ثعبي يذلا تقولاب رعشت الو اهيف ةايح ال تادامج ًاعيمج مه(11)

 .ةمايقلا موي

 ؛هناحبس هتينادحو ةدحاج مهبولق ثعبلاب نونمؤي ال نيذلاف ءدحاولا هلإلا هللا وه ةدابعلل هدحو قحتسملا مكهإ )

 .هدحو هللا ةدابعو «قح ا لوبق نع نوربكتم مهف «هباقع نم مهقوخ مدعل

 بحي ال لجو زع هنإ كلذ ىلع مهيزاجيسو ءاهنم هنورهظي امو «لاعفأو لاوقأو دئاقع نم هنوفخي ام ملعي هللا نأ ًاقح ()

 .كلذ ىلع مهيزاجيسو «هل دايقنالاو هتدابع نع نيريكتسملا

 صصقب الإ ىتأ ام :ًاروزو ًابذك اولاق ملسو هيلع هللا لص دمحم يبنلا ىلع لزن اّمَع نوكرشملا ءالؤه ليس اذإو )١5(

 .مهليطابأو نيقباسلا

 ؛مهيلع اوبذك نيذلا ماثآ نم اولمخ و -ءيش اهنم مه رّمْعي ال- ةمايقلا موي ةلماك مهماثآ اولمحي نأ مهتبقاع نوكتس (15)

 .ماثآ نم هنولمحي ام حبق الآ .مهماثآ نم صقن ريغ نم مالسإلا نع مهودعبيل

 هساسأ نم مهئاينب هللا رمأ ىتأف «قحلا ةوعد نم هب اوؤاج امو «مهلسرل دياكملا نيكرشملا ءالؤه لبق نم رافكلا رب دق (1)

 .هنم مهيتأي هنأ نوعقوتي الو نوبستحي ال ثيح نم «مهنمأم نم كالحلا مهاتأو «مهقوف نم فقسلا مهيلع طقسف «هتدعاقو
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 رعب

 رج سل ا
 هج باوا اولخ اختة ھ 5ارگ 3

 ر نا ري س ا

 5 و
  Eكَ + 09 / ٤ ےس ٹی هو رع 3 5

ît د ر ويار وکو 7 یارو اک ايي 
 مم

 ندع تنجب

26 

 507 دك "ىرتّب راکم

 نوفي تيري كيلا 5
SEN 

 نیا رف كلك ب ا کک 9 کک ا

EETما  o 

(YA TV)هللا مهحضفي ةمايقلا موي مث  

 نم يئاكرش نيأ :لوقيو «هب مهلذيو باذعلاب
 مكنع اوعفديل ؛ينود نم اهومتدبع يتلا ةهآلا

 نينمؤملاو ءايبنألا نوبراحت متنك دقو «باذعلا

 ؟مهلجأل مهن :وداعتو

 مويلا اذه يف لذلا نإ :نوينابرلا ءاملعلا لاق

 نيذلا .هلسرو هللاب نيرفاكلا ىلع باذعلاو

 مهملظ لاح يف مهحاورأ ةكئالملا ضبقت

 اوأر نيح هللا رمأل اومّلْستساف «رفكلاب مهسفنأل

 «هللا نود نم نودبعي اوناك ام اوركنأو «توملا

 لاقيف ءيصاعملا نم ًائيش لمعن انك ام :اولاقو

 ميلع هللا نإ ءاهنولمعت منك دق مب :مه

 .اهيلع مكيزاجيسو ءاهلك مكلامعأب

 e ا

ES 

 ام :هللا نم نيفئاخلا نينمؤملل ليق اذإو )١(

 هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا ىلع هللا لزنأ يذلا

 .ىدهلاو ريخلا هيلع هللا لزنأ :اولاق ؟ملسو

 اًوعَدو ءايندلا هذه يف هلوسرو هللاب اونمآ نيذلل

 امم مظعأو ريخ مه ةرخآلا رادو «قزرلا ةَعَسو ءايندلا يف م رصنلا نم ةريبك ةَمرْكَم ؛حلاصلا لمعلاو ناميإلا ىلإ هللا دابع

 .ةرخآلا ٌراد هيهاون بانتجاو هضئارف ءادأب هباقع اًوَقتاف ايندلا يف هللا اوفاخ نيذلا ٌراد َمُعِنَلو ءايندلا يف هوتوأ

 اهيف مهل «رابنألا اهروصقو اهراجشأ تحت نم يرجت «ًادبأ اهنم نوجرخي ال ءاهيف نورقتسي «مهل ةماقإ تانج (۳۲۰۳۱)

 مهّيولقو «مهحاورأ ٌةكتالملا ضبْفَت نيذلا هاوقتو هتيشخ لهأ هللا يزجي بيطلا ءازجلا اذه لشمب «مهسفنأ هيهتشت ام لك
 نولمعت متنك اهب ةنجلا اولخدا «ةفآ لك نم متمِلَسو «مكل ةصاخ ةيحت «مكيلع مالس :مه ةكئالملا لوقت ءرفكلا نم ةرهاط

 .هرمأل دايقنالاو هللاب ناميإلا نم

 ؛مهكلبي لجاع باذعب هللا رمأ يأ وأ ءرفكلا ىلع مهو مهحاورأ ضبقتل ؛ةكئالملا مهيتأت نأ الإ نوك رشملا رظتني ام ()

 نيذلا مه مهنكلو مهب باذعلا لازنإو «مهكالهإب هللا مهملظ امو «هللا مهكلهأف «مهلبق نم رافكلا بّذك ءالؤه بّذك اك

 .باذعلل ًالهأ مهلعج اب مهسفنأ نوملظي اوناك

 مهب طاحأو ءاهولمع يتلا مم ونذ ةبوقع مهب تلزنف (

 فك

 .هنم نورخسي اوناك يذلا باذعلا



 لَا هوس ا

 نمونو د نماد دعم راک رشا تزال 3 وکر هديعن نأ هللا ءاشول :نوكرشملا لاقو (55)
 9 انؤابا الو نحن ال «هريغ ادحأ اندبع ام هدحو

 شک 7 E 0 اذه لب رف ا ا الو ءانلبق نم

 م کک لهم لم نم تزلا لعن : نوقباسلا رافكلا جتحا لطابلا جاجتحالا
 او يأ اورد أ لڪ ناتق ڌر 1 مهنّكمو مهابنو مهرمأ هللا نإف ؛نوبذاك مهو

 : ©( 2 ةئيشمو ةوق مهل لعجو .هب مهفّلك اهب مايقلا نم
 ءاضقلاب مهجاجتحاف «مهاعفأ اهنع ردصت

 لسرلا راذنإ دعب نم لطابلا لطبأ نم ردقلاو

 غيلبتلا الإ مهل نيرذنملا لسرلا ىلع سيلف ؛مهل
 .هب اوفلك ال حضاولا

 ًارمآ الوسر ٌتَقِبس ةمأ لك يف انثعب دقلو (37)

 ۷  هريغ ةدابع ِكّرّتو هدحو هتعاطو هللا ةدابعب مهل

 ا ارو یا نما ع كلد ريغو تاوسألاو ناو او والا نب

 9 ۱۵ نبذ وارا 4 0 ن اج

 عبتا يذلا دناعملا مهنمو «نيلسرملا عبتاف «هللا

 هقفوي ملف «ةلالضلا هيلع تبجوف ءَّيغلا ليبس

 مكتيعأب اورصبأو «ضرألا يف اوشماف .هللا

 مهب لح اذامو ؛نيبذكملا ءالؤه لآم ناك فيك

 ؟اوربتعتل ؛رامد نم

 كدهج ىصقأ -لوسرلا اهيأ- لذبت نإ (۳۷)

 .هباذع مهنع عنميو «مهرصني دحأ هللا نود نم مهل سيلو «ٌلِضُي نَم يدمي ال هللا نأ ملعاف نيكرشملا ءالؤه ةيادف

 ًادعو ءًأتح هللا مهثعبيس ىلب «قّرفتو َّيَِب امدعب تومي نم ثعبي ال هللا نأ ةظّلغم ًاناريأ هللاب نوكرشملا ءالؤه فلحو (۳۸)
 .هنوركنيف «ثعبلا ىلع هللا ةردق نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو ءًاّقح هيلع

 مهنأو «لطاب ىلع مهنأ هل نوركتملا رافكلا ملعيلو يف اوفلتخا يذلا ثعبلا ةقيقح مهل نيبيل ؛دابعلا عييمج هللا ثععبي (۴۹)

 .ثعب ال نأ اوفلح نيح نوبذاك

 .دوجوم نئاك وه اذإف ««نك» :هل لوقن اهنإف ًاكيش اندرأ اذإ اَنإف ءانيلع ريسي ثععبلا رمأ َّنِإ (50)
 ةرخآلا رجألو ءةنسح ًاراد ايندلا يف مهنتكسنل «ملظلا مهيلع عقو امدعب اورجاهف «هللا لجأ نم مهرايد اوكرت نيذلاو (41)
 يف نيرجاهملل باوثلاو رجألا نم هللا دنع ام نيقي ملع نوملعي ةرجهلا نع نوفلختملا ناك ول .ةنجلا اهيف مهماوث نأل ؛ربكأ

 .كلذ نع دحأ مهنم فّلخت ام «هليبس

 هدحو مهر ىلعو «ةملؤملا هرادقأ ىلعو هيهاون نعو هللا رماوأ ىلع اوربص نيذلا مه هللا ليبس يف نورجاهملا ءالؤه (5؟)

 .ةميظعلا ةلزنملا هذه اوقحتساف «نودمتعي

 9 نير نیر امر لین یدال ا تک
 رو ور ما تع "2 ت 7

 ب تومي نم هلل

۷1 



 لحارس ردع یاد

 اهيأ- كلبق نيقباسلا يف انلسرأ امو )٤۳( اته ىف الار لإ كرت ناناسم 1

 جرلا نم ل21 لا 3 ةا ريو يبا EE نالا «ةكئالملا نم ال لاجرلا نم السر الإ -لوسرلا ٠ Tjek و ی

 ال -شيرق يک رشم اي- متنك نإو «مهیلإ يحون رس وك رک 220 :
 «ةقباسلا بتكلا لهأ اولأس اف كلذب نوقدصت © تر اوربل ارام سانول |
 ال متنك نإ ءًأرشب اوناك ءايبنألا نأ مكوربخي م8 ياليل تين 0 نأ ١

 ةلأسم لك يف ةماع ةيآلاو .رشب مهنأ نوملعت

 ملع ناسنإلا دنع نكي مل اذإ «نيدلا لئاسم نم

 نيخسارلا ءاملعلا نم اهملعي نم لأسي نأ اهنم

 لئالدلاب نيقباسلا لسرلا اَنْلَسْرَأو (44» 5 00 مسه
 اهيأ- كيلإ انلزنأو «ةيوامسلا بتكلابو ةحضاولا دب ةد ص ضرأْلا ف امو ت ومس امدح هو

 نم يفخ ام سانلل حضوتل ؛نآرقلا -لوسرلا 5 زھر نرد توا ق دوری رخو کیک ملر

 اردو رو يكلو اکا روا ِنيَمَلِإ 1 اودس ل هلا لاق و قو نورم کک ُ
 دياكملل نورّبدملا رافكلا نمأقأ )٤١- ٤۷( © و و
 داي يو راي نإ نإ سا فمك © نوبکرا یی دیو لوحات انآ 5
 «نوراقب لَعَف مك ضرألا مهب هللا فسخي نأ 5-5 د ا 1 1 رن 0

 الو هنوُّسِحُيال ناكم نم باذعلامهيتأيوأ 5 رھ كارينا نيل 2 €
 نوبلقتي مهو «باذعلا مهذخأيوأ «هنوعقوتي 133 ا Elo 1 ورب ها راما ا 3 i 2 0 56 a مَ
 الو هللا نيقباسب مه ايف ؟مهفرصتو مهرافسأ يف 322000 رفا | يسحب 5 5 €TES K نا رس 06 - یگ

ENEال يذلا يوقلا هنأل ؛هباذع نم نيجان الو هيتئاف  

 لاومألا نم صقنب هللا مهذخأي وأ ءيش هزجعي

 .مهلجآو مهلجاع يف ةعساو ةمحر هقلخ محريل مكبر نإف «مه هذخأ نم مهفوخ لاح يف وأ «تارمثلاو سفنألاو

 ةزاتو ايجي ب ةرات اهالظ ليت ءراجشألاو لابجلاك «لظ هل ءيش نم هللا قلخ ام ىلإ اورظني ملف «رافكلا ءالؤه َيِمَعَأ (4)

 ؟هرهقو هريبدتو هريخست تحت يهو «هلالجو اهر ةمظعل ةعضاخ اهلك اليل رمقلاو ًارابن سمشلا ةكرحل ًاعبت ؛ًالامش
 نع نوربكتسي ال مهو «هلل نودجسي ةكئالملاو «ةباد نم ضرألا يفامو تاومسلا يف ام لك دجسي هدحو هلو (54)

 .مهتدابع ةرثكو مهفرشو مهلضَّمل مومعلا دعب ركذلاب مهّصخو .هتدابع

 يفو .هللا ةعاط نم هب نورمؤُي ام نولعفيو «تافصلا لاو رهقلاو تاذلاب مهقوف وه يذلا ممبر ةكئالملا فاح (60)

 .هلامكو هلالجب قيلي اك «هقلخ عيمج ىلع هلل ةيقوفلاو ولعلا ةفص تابثإ :ةيآلا
 .ياوس نود ينوفاخف «دحاو هلإ مكدوبعم امنإ «نينثا نإ اودبعت ال :هدابعل هللا لاقو (01)

 نأ مكب قيليأ ءأيئاد صالخإلاو ةعاطلاو ةدابعلا هدحو هلو ءًاديبعو ًاكلمو ًاقلخ ضرألاو تاومسلا ينام لك هللو (07)

 ؟هودبعتو هللا ريغ اوقاخت

 «مكيلع اهب مِعْنُملا وهف «هدحو هللا نمف كلذ ريغو لوو ٍقزر ةَعَسو «مسج ةحص وأ «ةياده ٍةمعن نم مكب امو (01)

 .ءاعدلاب نوُّجِضَت هدحو هللا ىلإف طحقلاو ءالبلاو مَقَّسلا مكب لزن اذإ مث

 .ءايلوألاو ءاكرشلا هعم نوذختي ةاجنلاب مهيلع مِعْنُملا مهرب مكنم ةعامج اذإ ِمَقَّسلاو ءالبلا مكنع فشك اذإ مث (04)

¥۲ 



 فنك اهنمو ,مهيلع انمعن اودحجيل (54)

 اهريصمو «مكايندب اوعتمتساف «مهنع ءالبلا

 مكرفك ةبقاع نوملعت فوسف «لاوزلا ىلإ

 .مكنايصعو

 مانصألل نولعجي مهنأ مهللامعأ حيبق نمو (07)

 عفنت الو ائيش ملعت ال يهو- ةهآ اهوذختا يتلا

 اهي هللا مهقزر يتلا مهاومأ نم ًاءزج -رضت الو

 متنك امع ةمايقلا موي ّنلأستل هللات .اهيلإ ًابرقت

 روس رات

 واعر نوح مق وواو ھی امی اوریا |

 | امالا رجوي وتلا
 نواه هح س كَ ھندن »ا و

SA و 

 اتر ولجو

 رب ظکوهوادوسمو برع رماه

 نوح ا وور سنو ووتل نمار
 يؤجل نبر ونک ےس لآ یا 27
 كي يرغول لكمال كت را

 .هللا ىلع بذكلا نم هنوقلتخت

 :نولوقيف «تانبلا هلل رافكلا لعجيو (00)
 َوََباَد نِماَهَيَلَعَكَرَتاَممِهمْلظِبَساَدلأ و

 و 5 ورتب جادو یک سش لجأ كلا وطب و 7

 رر ع ا نولعجيو ءمهلوق نع هللا هزنت هللا تانب ةكتالملا

TS0 كي موس 9يت 6  
 راک ٠ ال نا ب ذَڪ لاهن لآ 000

 ا َكبَق نم 21 2 فم أَو ْ ًاعغألتماو ؛عمس امل ةيهارك ؛ههجو ًدوسا

 زلة فل رووت كت خطبتا کرک .نزحو
 مهاقلي نأ ةهارك هموق نم يفختسي (09)

 تنبلا ببسب ؛راعلاو نزحلا نم هءاس اهب اسبلتم

 :ةدولوملا هذه رمأ يف ًاريحتمو «هل تدل يتلا

 يف ةيح اهنفدي مأ «ناوَهو لذ ىلع ةيح اهيقبيأ
 .مهل روكذلاو هلل تانبلا لْعج نم هومكح يذلا مكحلا سئب الأ ؟بارتلا

 ايلعلا تافصلا هللو ءرفكلاو لهجلاو ةجاحلاو زجعلا نم ةحيبقلا ةفصلا ءاه نولمعي الو ةرخآلاب نونمؤيال نيذلل (10)

 .هريبدت يف ميكحلا ؛هكلم يف زيزعلا وهو «هقلخ نع ءانغتسالاو لامكلا نم

 مهيقبي نكلو «كّرحتي نم ضرألا ىلع كرت ام مهئارتفاو مهرفكب سانلا هللاذخاؤيولو (11)

 .نومدقتي الو ءأريسي ًاتقو هنع نورخأتي ال مهلجأ ءاج اذإف «مهلاجآ

 ًاقح «ةبقاعلا نسح مهل نإ : ًابذك مهتنسلأ لوقتو «تانبلا نم ميسلال لرمركي انت كرام معا :مهحئابق نمو (1۲)

 .نوُيِسْنَم نوكورنَم اهيف مهنأو «رانلا مهل نأ

 ةدابعو بيذكتلاو رفكلا نم هولمع ام ناطيشلا مهل نّسحف -لوسرلا اهيأ- كلبق نم ممأ ىلإ ًالسر انلسرأ دقل هللات (1)
 5 2 5 ٤

 .عجوم ميلأ باذع ةرخآلا يف مهو ءايندلا يف مهءاوغإ لوتم وهف «هللا ريغ

 مهيلع ةجحلا موقتل ؛ماكحألاو نيدلا نم هيف اوفلتخا ام سانلل حضوتل الإ -لوسرلا اهيأ- نآرقلا كيلع انلزنأ امو (14)

 مهعابتا يف نينمؤملل ةمحرو «ةرْيَحلل ًالاجم كرتي ال ّىده نآرقلا نوكلو ءسوفنلا ىلإ اكلم لطابلل كرتي ال يذلا كنايبب

 .لالضلا مهتبناجمو ىدهلا

 ةيابن وه ددحم تقو ىلإ

 فذ



 لمتتلاةَروش ودوم

 هب جرخأف ءًارطم باحسلا نم لزنأ هللاو (14) فَتهتْومَدَحَضرْأ وباي ا ليتل امرا

 «ةسباي ةلحاق تناك نأ دعب ضرألا نم تابنلا

 ةردق ىلع ًاليلدّل تابنلا تابنإو رطملا لازنإ يف نإ

 «نوعمسي موقل ءةينادحولا ىلعو ثعبلا ىلع هلا
 .هنوقتيو «هللا نوعيطيو «نوربدتيو 7 7 0

 يهو- ماعنألا يف -سانلا اهيأ-مكل نإو (10 4 د

 اننأ متدهاش دقف ءةظعَل-منغلاو رقبلاو لبإلا 5 نوكيا 5200000

 ترق ني نيجراخألاهعورض نم مکیتسن | الم كيرلي قلتم نرد لک
 لك نم الاخ مد نيبو -شرگلا ينام وهو ا مي لک ن راو امش وِ هل راكي نر

a ê 14هّيِرَّش نَم هب صَحَي ال اذيذل «بئاوشلا إدريس تو و . 

 TT oT هریو 1
 اركْسُم ارمخ هنولعجتف «بانعألاو ليخنلا A ١ 7 ر

 ايف نإ . ًابيط ًاماعطو -اهميرحت لبقاذهو- |( اليمه ريتت عجمي کا
 نيهاربلا نولقعي موق هللا ةردق ىلع ًاليلدّلركذ 49 يز رۇ سس ٤

 50 اوزار شا نفرح ما 5 توحي
 نأب لحنلا -لوسرلا اهيأ- كبر ماو () قو فرو ٤دو نكون راک

e 26کرا تب  Eايفو هرجسفلا قو ةلايجلا يف اتويي كل لنج  

 .فقّسلاو تويبلا نم سانلا ينبي

 يكلساف ءاهنيهتشت ةرمث لك نم يلُك مث (19)

 نإو اهيلإ دولا يف يلضت ال ءِكيلع ةلهس اهلعج دقو ءرجشلا لالخو لابجلا يف قزرلا بلطل ؛كل ةللذم كبر قرط
 .ضارمألا نم سانلل ءافش هيف «كلذ ريغو ةرمحو ةرفصو ضايب نم ناولألا فلتخم لسع لحنلا نوطب نم جرخي .ْثَدْعَب
 .نوربتعيف .نوركفتي موقل اهقلاخ ةردق ىلع ةيوق ةلالدل لحنلا هعنصي اهبف نإ

 يف ناك امك مرحلا وهو رمعلا أدرأ ىلإ ريصي نم مكنمو ؛مكرامعأ ةياهن يف مكتيمي مث مكقلخ ىلاعتو هناحبس هللاو (۷۰)
 ةلاح ا هذه ىلإ ناسنإلا در يذلا هللاف «ءيش لكب هتردقو هملع طاحأ ءريدق ميلع هللا نإ «هملعي ناك ام ًائيش ملعي ال هتلوفط

 .هثعبي مث «هتیمی نأ ىلع رداق

 مكنمو كلام مكنمو «ريقف مكنمو ينغ مكنمف «قزرلا نم ايندلا يف مكاطعأ |ميف ضعب ىلع مكضعب لصف هللاو (۷1

 كلذب اوضري مل اذإف «لاملا يف مهعم نيواستم مه ءاكرش هب نوريصي ام هللا مهاطعأ اغ مهيكولمت نوكلاملا يطعي الف كولم

 .لجو زع هللا معنل دوحجلاو ملظلا مظعأ نل اذه نإ ؟هديبع نم ءاكرش هلل اولعجي نأ اوضر اذاملف ,مهسفنأل

 ءدافحألا ًرهلست نمو ءانبألا نهنم مكل لعجو «نهعم مكسوفن حيرتستل ؛ًاجاوزأ مكسنج نِم لعج هناحبس هللاو (77)

 هللا معنبو «نونمؤي مهئاكر ش ةيهولأ نم لطابلابفأ .كلذ ريغو موحللاو بوبحلاو راثلا نم ةبيطلا ةمعطألا نم مكقزرو

 ؟ةدابعلاب العو لج هدارفإب هل نوركشي الو ,نودحجي ىصحت ال يتلا
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 00 و نأ كلمتال ًامانصأ نوكرشملا 9
 الو ءرطملاك ءاسلا نم قزرلا نم ائيش مهيطعت

 0 ا یا «عرزلاك ضرألا نم
 ب 3 9 .نوردقي ال مهنأل ؛هوكلمي نأ مهنم ىتأتي

 اسحاق را ادر یر وردم اكلَت فتت ال ناثوألاو مانصألا نأ متمِلَع اذإو (74)
 ع 57 8 ا 2 557 5 ٤

 ِهَدَمَحْلا تر رتي لَها ا 4 نم هل نيلثام ًاهابشأ هلل -سانلا اهيأ- اولعجت الف
 ل أ برو © نول فرح کا ام ملعي هللا نإ .ةدابعلا يف هعم مهنوكرشت هقّلَح

 | .١ ENACT e ا ةراتاع مج 0
 < .مكتبفاع ءوسو

 ) )۷١ةديقعداسف هيف نيب ًالثم هللا برض أهل  | --

 طر لوو لتعلاب ا ال فرصتلا نع ًازجاع اكول الجر :كرشلا
 کک لالح لام هل ءًارح رخآ الجرو ءًائيش كلمي

 يف هنم يطعيو «هيف فرصتلا كلمي هب هللا هَقّرر 3
 نيب يواستلاب لقاع لوقي لهف ؛نلعلاو ءافخلا

 فرصتملا كلاملا قلاخلا هللا كلذكف ؟نيلجرلا

 نوُوَسُت فيكف ؛هديبعو هقلخ عم يوتسيال
 دمحلل قحتسملا وهف «هدحو هلل دمحلا ؟(هنيب

 دمحلا نأ نوملعي ال نيكرشملا رثكأ لب «ءانشلاو

 .ةدابعلل قحتسملا هدحو هنأو هلل ةمعنلاو

 ) )7كرشلا نالطبل رخآ ًالثم هللا برضو

 .هلوعيو هرمأ يلب نم ىلع ليقث ءبع وهو «هريغ وأ هسفن ةعفنم ىلع ردقيال مهي الو مَهْمَيال مصأ سرخأ امهدحأ :نيلجر

 وهو «فاصنإلاب رمأي «هريغو هسفن عفني ءساوحلا ميلس رخآ لجرو «ريخب هيلع دوعي الو «حجني ال هيضقي رمأل هلسرأ اذإ
 هللا نيبو ٌمصألا مكبألا منصلا نيب نوو سَ فيكف ؟ءالقعلا رظن يف نالجرلا يوتسي لهف «هيف جوع ال حضاو قيرط ىلع

 ؟ريخ لكب معنملا رداقلا

 ءرصبلاب ةعيرس ةرظنك الإ اهئيجم ةعرس يف ةمايقلا نأش امو «ضرألاو تاومسلا يف باغ ام ُمُلِع ىلاعتو هناحبس هللو (۷۷)
 .ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ .كلذ نم عرسأ وه لب

 لئاسو مكل لعجو «مکلوح ام ًائيش نوكردت ال ءلمحلا ةدم دعب مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ ىلاعتو هناحبس هللاو (78)

 .ةدابعلاب لجو زع هنودرفتو «معنلا كلت ىلع ىلاعت هلل نوركشت مكلعل ؛بولقلاو رصبلاو عمسلا نم كاردإلا

 وه الإ عوقولا نع نهكسمي ام ؟هللا رمأب ضرألاو ءامسلا نيب ءاوملا يف ناريطلل تاللذم ريطلا ىلإ نوكرشملا رظني ملأ (79)

 هنوري اب نونمؤي موقل تالالدّل كاسمإلاو ليلذتلا كلذ يف نإ .هيلع اهردقأو «بانذألاو ةحنجألا نم اه هَل |ب هناحبس

 .هللا ةردق ىلع ةلدألا نم

 هلم ]أذ

| SENET واما 



 لمَتلاٌةَروُس رش مارا را

 مكتويب نم مكل لعج هناحبس هللاو (80) ا راج قلص 2 0 ل

 ف نوميقم متنأو «مكلهأ عم ًارارقتساو ةحا اخت ا

 ابابقو ًامايخ مكرفس يف مكل لعجو ءرضحلا 8 ا 00 5
 9 فَي ماعتألا دولج نم مد ل نم

 تقو اهبّضَن مكيلع فخيو مكلاحْرت تقو لإ ن نيڪ عج رعود قاڪاَي ڪَل عج عج لاو

 فاوصأ نم مكل لعجو «لاحزلا دعب مكتماقإ  هإإ مُكَسِيِقَت ليبرس ط1 جرات ےس لجيل
 نم مكل ًاثاثأ زعملا راعشأو «لبإلا رابوأو ءمنغلا ر تق EE کاکی ليسو |

 نوعتمتت «ةنيزو شرفو ةيطغأو ةسبلأو ةيسكأ لا ي ااا ذم ا

  :مولعم تقوو ىّمسم لجأ ىلإ اهب , 1
 نم هب نولظتست ام مكل لعج هللاو (۸۱) 7 3

 نم لابجلا يف مكل لعجو ءاهريغو راجنألا 119 دم كح نع تعبت موي 8
 دنع اهيلإ نوؤجلت نكامأ فوهكلاو تاراغملا © َنوبَتعَتَسُي م حالاتك اإ رال

E 6فوصلاو نطقلا نم ًابايث مكل لعجو ءةجاخا لا مو اورو داتلا  
 لمجو درج او رسا نم مک ی اے شارت ترآ ا نادا تدزطن | ۱ 8 رهت امه رغ 4 | | ek و ا

 ىذ او نعطلا مكنع دري ام ديدحلا نم مكل 7 م راو وچ سيئر

 معنلا هذه مكيلع هللا معنأ امك «مکبورح يف ىئ سألت طحت َنيِذأَيواَكرْس المار

 اوملستستل ؛قحلا نيدلا نايبب مكيلع هتمعن حتي 3 َلإوقلاَو © تربك مك لوقا ئه رها
 .هتدابع يف ًائيش هب اوک رشت الو هدحو هللا رمأل 9 © تقرت ڪار تعور ذيول

 امدعب -لوسرلا اهيأ- كنع اوضرعأ نإف (87)

 غالبلا الإ كيلع امف نزحت الف تايآلا نم اوأر

 .انيلإف ةيادهلا امأو «هب ترا ال حضاولا

 هموق رثكأو «هتوبن نودحجي مث «مهيلإ ملسو هيلع هللا لص دمحم لاسرإب مهيلع هللا ةمعن نوكرشملا ءالؤه فرعي (87)

 .امم نورقملا ال «هتوبنل نودحاحلا

 رفُكو ءاهنم نمآ نم ناهيإ ىلع ًادهاش اهوسر ةمأ لك نم ثعبن نيح «ةمايقلا موي نوكي ام -لوسرلا اهيأ- مهل ركذاو (/۸)
 دقف «حلاصلا لمعلاو ةبوتلاب ممبر ٌءاضرإ مهنم بلطي الو مهنم عقو اع راذتعالاب اورفك نيذلل نذؤُب ال مث ءرَفَك نم

 .مهباذع رخؤي الو «نولهُمُي الو ,ءيش هنم مهنع ففخي الف ةرخآلا يف هللا باذع اورفك نيذلا دهاش اذإو (85)

 «كنود نم مهدبعن انك نيذلا انؤاكرش ءالؤه انبر :اولاق هللا عم اهودبع يتلا مهتهلآ ةمايقلا موي نوكرشملا رصبأ اذإو 70

 «هعم انومتدبعو هلل ءاكرش انومتلعج نيح «نوبذاكل -نوكرشملا اهيأ- مكنإ :تلاقو ءاهودبع نم بيذكتب ةهآلا تقطف

 .مكيلع موللاف «ةيهولألل نوقحتسم اتنأ انمعز الو «كلذب مكرمأن ملف

 مهتهلآ نأو «بيذاكألا نم هنوقلتخي اوناك ام مهنع باغو «ةمايقلا موي هلل عوضخلاو مالستسالا نوكرشملا رهظأو (۸۷)

 .مهل عفشت
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 كتوبنو هللا ةينادحو اودحج نيذلا (۸۸)

 نع مهريغ اوعنمو «كوبّذدكو -لوسرلا اهيأ-

 مهرفك ىلع اباذع مهاندز ءهلوسرو هللاب ناهيإلا
 اذهو ؛قحلا عابتا نع سانلا مهّدص ىلع ًاباذعو

 رفكلاب دابعلا لالضإو داسفإلا مهدٌّمعت ببسب
 .ةيصعملاو

 موي ثعبن نيح -لوسرلا اهيأ- ركذاو (49)

 هيلع اديهش ممألا نم ةمأ لك يف ةمايقلا

 مهسفنأ نم مهيلإ هللا هثعب يذلا لوسرلا وهو

 اديهش -لوسرلا اهيأ- كب انئجو «مهناسلبو

 لكل ًاحيضوت نآرقلا كيلع انْلَدَت دقو «كتمأ ىلع

 «مارحلاو لالخلا ماكحأك «نايب ىلإ جاتحي رمأ

 ةياده نوكيلو «كلذ ريغو «باقعلاو باوشلاو

 ةراشبو «هب لمعو قّدص نمل ةمحرو «لالضلا نم

 .مهريصم نسحب نينمؤملل ةبيط

 اذه يف هدابع رمأي ىلاعتو هناحبس هللا نإ(40)

 هديحوتب هقح يف فاصنإلاو لدعلاب نآرقلا

 ها

 ولر قر مر یک رو یش

 res لاو لتعلم ا

 کد یتا اگلا ا
 2 وصفت دلو مد هادا ادهم

 يل اُسَلَحَجدَقَواَه د يڪو دَ

 تيتا ساو كتلو© توا ئارا تیا
 ١ ذأ فرن 74

 قاس هز نمد هذَا نكت كت نیب 1
 ١ لو زخات ةا وڈیو
  7ايكو دیور ا م

e 
EAR 

e و 
 لك ءاطعإب هدابع قح ينو «هب كارشإلا مدعو رد كال 6

 هتدابعب هقح يف ناسحإلاب رمأيو «هقح قح يذ

 يف قلخلا ىلإو «عورشملا هجولا ىلع هضئارف ءادأو

 عرشلا هركنيايعو المع وأ الوق حبت ام لك نع ىهنيو مهو مهتلص هبامةبارقلا يوذ ءاطعإب رمأيو «لاعفألاو لاوقألا

 مكركذيو مكظعَي - يهنلا اذهو رمألا اذهب- هللاو ,مهيلع يدعتلاو سانلا ملظ نعو «يصاعملاو رفكلا نم هاضري الو

 .اهب اوعفتنتو هللا رماوأ اوركذتت يكل ؛بقاوعلا

 باتك فلاخي ال ايف سانلا نيبو مكنيب وأ «-ىلاعت- هللا نيبو مكنيب مكسفنأ ىلع هومتبجوأ دهع لكب ءافولا اومزتلاو (41)

 ملعي هللا نإ .هوتدهاع نيح ًانماضو ًاليفك مكيلع هللا متاعج دقو ءاهوتْدَّكَأ نأ دعب ناهيألا يف اوعجرت الو «هيبن ةنسو هللا

 7 .هيلع مكيزجيسو «هنولعفت ام
 اهومتفلح يتلا مكناميأ نولعجت «هتضقن مث هْئَمَكحَأو َالْرَع تلزغ ةأرما لثم مكلتَم نوكيف .مكدوهع يف اوعجرت الو (41)
 مكربتخي نإ .مهوتدهاع نيذلا نم ةعفنمو الام رثكأ ةعامج متدجو اذإ مكدهع نوضقنتو ؛هومتدهاع نمل ةعيدخ دهاعتلا دنع

 نم ايندلا يف نوفلتخت هيف متنك ام ةمايقلا موي مكل نيَو ءاهضقن نم هنع مكاهغ امو دوهعلاب ءافولا نم هب مكرمأ اب هللا
 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبنو هللاب ناهيإلا

 لي هناحبس هنكلو «هب مكمزلأو «ناهيإلاو مالسإلا يهو ءةدحاو ةلم ىلع مكلعجف ېکلک مكقّنول هللا ءاشولو (۹۳)

 «هنم ًالضف هقفويف «قحلا راثيإ هنم ملع نّکم ءاشي نم يدهيو «هنم ًالدع هيدي الف «لالضلا راثيإ هنم ملع نمت ءاشي نم

 .كلذ ىلع مكيزاجيسو «هنع مكابنو هب مكرمأ ايف ايندلا يف نولمعت متنك اع ةمايقلا موي ًاعيمج هللا مكتلأسيلو

 ففي



 اهنوفلحت يتلا ناييألا نم اولعجت الو (85) 2 دبدر 2 rad 0-0 :HE 50 كيلا 3 ۰ ڪڪ ب LL 2 ےس

 متنك نأ دعب اوكلهتف ,مهل متفلح نمل ةعيدخ ذو ا
 ٤ چلو :
 اوقوذتو ءاهتوبث دعب همدق تقلز نمك «نينمأ ل

 هيف ی جدلا باذجلا نم كوسم € اليات دمع اآر © ريع باد

 نم مكنم هوأر امل نيدلا اذه نع مكريغ عْنَم نم | دکن دامو دوك ترت نا تڪڙي یه ادن

 .ميظع باذع ةرخآلا يف مكلو ةردغلا لا ركرجأ اورو نیلا يرجو قاب تا

 ت ا اصبع نم © ترمي اَحاَمِنَسْحَ
 هبط یم تیزر نأ

 هناكم اولدبتستل ؛هللا دهع اوضقنت

 نم هللا دنع ام نإ ءايندلا عاتم نم ًاليلق ًاضرع

 نمثلا اذه نم مكل لضفأ ءافولا ىلع باوشلا 18 9

 ل 2 سي هيلو
 .ةرخآلاو ايندلا يريح نيب أف حلا ن طي ر ديس اق ناقلات

 امو بهذيايندلا ماطح نممكدنعام(43) 8
 .لوزيال باوشلاو قزرلا نم مكل هللادنع

 اهنمو- فيلاكتلا قاشم اولّمحت نيذلا نبيل -

 مهيطعنف ماع نسحأي مهب ءاوث -دهعلاب ءافولا لآ

 .الّضفت اهالعأ ىلع مهيطعن اک ءاهاندأ ىلع

 «ىثنأ مأ ناك ًاركذ ًاحاص ًالمع لمع نم (۹۷)

 ةايح ايندلا يف هنييحنلف «هلوسرو هللاب نمؤم وهو © نیل سل یر ید هو اوم 2000
 مهتيزجنلو «لاملا ليلق ناك ولو ءةنئمطم ةديعس |( 57

 .ايندلا يف اولمع ام نسحأب ماو ةرخآلا يف

 هللاب ذوعأ :ًالئاق هللا ةمحر نم دورطملا ناطيشلا بش نم هللاب ذعتساف نآرقلا نم ًائيش أرقت نأ -نمؤملا اهيأ- تدرأ اذإف (4)

 .ميجرلا ناطيشلا نم

 نيذلا ىلع هطّلست نإ . نودمتعي هدحو مهبر ىلعو «هلوسرو هللاب ننمؤملا ىلع نست هل سيل ناطيشلا نإ ( )۰۹۹ 33٠١

 .ىلاعت للاب نوکر شم -هتعاط ببسب- مه نيذلاو «هوعاطأو مه ًانيعُم هولعج
 :رافكلا لاق ءةفلتخملا تاقوألا يف ماكحألا نم هلزني مب هقّلََ ةحلصمب ملعأ قلاخلا هللاو ءىرخأ ةيآب ةيآانلّدب اذإو )٠١١(

 مهل مْلِع ال مهرثكأ لب .نومعزي امك سيل ملسو هيلع هللا ىلص دمحو .هَلُقَي ل ام هللا ىلع قلتم بذاك -دمحم اي- تنأ نإ

 .هماكحأو هعرشب الو مهرب

 «نينمؤملل ًاتيبثت ؛لدعلاو قدصلاب كبر نِم ليربج هلّزَت لب ءيدنع نم ًاقّلتخم نآرقلا سيل :-لوسرلا اهيأ- مه لق )٠5(

 .نيملاعلا بر هلل اوعضخو اوملسأ نمل ةبيط ةراشبو «لالضلا نم ةيادهو

YA 



 نإ :نولوقي نيكرشملا نأ ملعن دقلو )٠(

 ؛اوبذك .مدآ ينب نم رشب نم نآرقلا ىقلتي يبنلا

 هللا ىلص يبنلا ميلعت هيلإ اوبسن يذلا ناسل نإف

 يبرع نآرقلاو .حصفُي ال يمجعأ ملسو هيلع

 .نايبلاو حوضولا يف ةياغ

 نآرقلاب نوقدصي ال نيذلا رافكلا 1( )

 ةرخآلا يف مهو ءقحلا ةباصإل هللا مهقفوي ال

 .عجوم ملم باذع

 هللاب نمؤي ال نم ّبذكلا قلتخي (نإ(()

 امأ .كلذ مهوق يف نوبذاكلا مه كئلوأو «هتايآو

 عضاخلا هيرب نمؤملا ملسو هيلع هللا لص دمحم

 ملام هيلع لوقيو «هللا لع بذكي نأ لاحمف هل

 .هلقي

 قطن نَم بذكلا يرتميا[نإإ )

 ٌبضغ مهيلعف «هناميإ دعب َدتراو رفكلا ةملكب

 قطنف ءرفكلاب قطنلا ىلع مغرأ نم الإ هللا نم
 الف «ناميإلا ىلع تباث هيلقو كالحلا نم ًافوخ هب

 هبلق نأمطاو رفكلاب قطن نّم نكل هيلع مول

 ٍلمَتلاةَروُس ر اوا

 ُهَحَنُنَم و ُهَمْلَمْياَمَتِإ تروق وفير لَك دقو

 ری رع ا 5 ا ا
E 
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 ر
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 قوس دما ل
 جو لاي حس : سلو سيلاب ريَمظُم

 2 ET بصغر ف اردص

 ق تاراز یکتا ناب كيتو اک

 دوس و ا
 كبرت تور

 و و
 e ا

 تدر احر نر ت اار صر وا

 ةرخآلا ىلع اهايإ مهليضفتو ءاهتنيزو ايندلا مهراثيإ ببسب كلذو ؛ميظع باذع مهو «هللا نم ديدش بضغ مهيلعف ءهيلإ

 .باوصلاو قحلل مهقفوي الو «نيرفاكلا يده ال هللا نأو ءاهماوثو

 مهعمس ّمصأو «ةيادهلا رون اهيلإ لصي الف «ةرخآلا ىلع ايندلا راثيإو رفكلاب مهبولق ىلع هللا متخ نيذلا مه كئلوأ )٠١(

 نولفاغلا مه كئلوأو «هللا ةيهولأ ىلع ةلادلا نيهاربلا نوري الف مهراصبأ ىمعأو هرّبدت عاسم اهنوعمسي الف هللا تايآ نع

 .باذعلا نم مه هللا َّدعأ اع

 .مهكالهو مهباذع هيف ام ىلإ مهتايح اوفرص نيذلا .نوكلاهلا نورساخلا مه ةرخآلا يف مهنأ ًاقح )٠١4(

 مهونتفف ًارهاظ هيلع مه ام ىلع مهوقفاو ىتح «نوكرشملا مبدع نيذلا «ةكم» يف نيفعضتسملل كبر نإ مث )1١(

 هللا ليبس يف اودهاج مث ؛«ةنيدملا» ىلإ اورجاه صالخلا مهنكمأ الو «ناميإلاب ةنئمطم مهبولقو «مهيضري اب ظفلتلاب

 .مهب ميحر «مه روفغُل - مهتبوت دعب نم- كبر نإ «فيلاكتلا قاشم ىلع اوربصو

۷۹ 



 لمَتلا روش ردعمل نجا

 ةمايقلا مويب ةوسرلا اع م اكلم نور يرش علو رق یک ةمايقلا مويب - ا د ةو س ه2 جاد ري هو قر

 رذتعتو ءاهتاذ نع مصاخت سفن لك يتأت نيح ۵ر و SES 21 ءا نق

 هْنَلِمَع ام ءازج سفن لك هللا يفويو «ريذاعملا لكب رسم وی ع وک ر یو و یک
 ١ لعب نّمادعراَهَفْرِراَهِتاَيهَنِبَمْطُم هاء تاڪ ةي

 الو «باقعلا يف ديزي الف ءاه د ريغ نم رصاص سس رب مم يک ا کر يش ١ ضي: ف

 5-5 0 | ساب لأ اهق داق ونا معاي ترفكحَف ناكَمْرُكح ۱

 راج قلو وعصر واڪ ام يفرح لاو جلا 5
 | توئي باد ملامح هوك رھن لور م 9 ب سس و وب

 .باوثلا نم مهصقني

 يف تناك «ةكم» ةدلب ًالثم هللا برضو )1١19(

 «شيعلا قيض نم نانئمطاو ءادتعالا نم نامأ

 دحجف «ةهج لك نم ًالهس ًائينه اهقزر اهيتأي
 اوركشي ملو «هب اوكرشأو مهيلع هللا َمَعِن اهُلهأ

 ايارس نم فوخلاو؛عوجلاب هللامهبقاعف هل الا ريغ ًاَمَحْلَومَدلاَوةَمِبَمْلَامَع

 يتلا «هشويجو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر َ

 مهعينصو مهرفك ببسب كلذو ؛مهفيخت تناك ¥ بنك او

CSTEلطابلا . | 
 ل ٤ رک كم © ترځ بزل لع ترقی نیلا ا

 ا © توئيظي اا6 كلو رھ مامون
 نم باذعلا مهذخأف «هوقدصي ملو «هب مهءاج

0 E 
 م 0

 ےس ےس ج
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 SK ریا

 يف مهئاظع لشو .فوخلاو عوجلاو دئادشلا

 .هليبس نع ٌدصلاو «هللاب كرشلاب مهسفنأل نوملاظ مهو ««ردب»

 اهب فارتعالاب مكيلع هللا ةمعن اوركشاو ءًاباطتسم ًالالح مكل هلعجو هللا مكقزر امم -نونمؤملا اهيأ- اولكف ()

 .هل كيرش ال هدحو هنودبعت «هل نيعيطم نيعماس هرمأل نيداقنم ًاقح متنك نإ .هللا ةعاط يف اهفْرَصو

 نكل هللا ريغل حبذ امو «ريزنخلا محلو «هحبذ دنع حيبذلا نم حوفسملا مدلاو «ناويحلا نم ةتيملا مكيلع هللا مرح انإ )١١5(

 هللا نإف «ةرورضلا َّدح زواجتم الو ملاظ ريغ وهو تامرحملا هذه نم ءىش لكا ىلإ توملا نم فوخلا ةرورض هتأجلأ نسم

 .لعف ام ىلع هبقاعي ال «هب ميحر «هل روفغ

 اوقلتختل ؛هللا هلَحأ امل مارح اذهو «هللا همّرَح اَمِل لالح اذه :مكتنسلأ هفصت يذلا بذكلل -نوكرشم ا اهيأ- اولوقت الو(

 .ةرخآلا يف الو ايندلا يف ريخب نوزوفي ال بذكلا هللا ىلع نوقلتخي نيذلا نإ ءهيلإ ميرحتلاو ليلحتلا ةبسنب بذكلا هللا ىلع

 .عجوم باذع ةرخآلا يف ممهو «ليئض لئاز عاتم ايندلا يف مهعاتم (۷)

 هّنَلمح ام الإ ءمنغلاو رقبلا موحشو هرْمَُظ يذ لك وهو «لبق نم -لوسرلا اهيأ- هب كانربخأ ام انمَّرَح دوهيلا ىلعو )١١8(

 «يغبلاو رفكلاب مهسفنأل نيملاظ اوناك نكلو «مهيلع كلذ ميرحتب مهانملظ امو «مظعب ًاطلتخ ناك وأ اهؤاعمأ وأ اهروهظ

 .مهل ةبوقع ميرحتلا اوقحتساف

A۰ 



 يصاعملا اولعق نيذلل كبر نإ مث 9١)

 هللا طخسل اهباجيإو اهتبقاعل مهلهج لاح يف
 لهاج وهف ًادمعتم وأ ًائطخم هلل صاع لكف-
 مث -ميرحتلاب ًاملاع ناك نإو رابتعالا اذهب

 «بونذلا نم هيلع اوناك اع هللا ىلإ اوعجر
 دعب نم- كبر نإ .مهامعأو مهسوقن اوحلصأو

 .مهب ميحر «مه روفْعَل -مهحالصإو مهتبوت

٤ aTيسرنا  ©! 

 هللا نيد نع ليمي ال .هللاعضاخ اعئاط ناكو

 ا ا - ًاركاش ناكو هب كرشم ريغ هللًادّحوم مالسإلا
2 

 ةا كر و ليس لاا ® ريو ر هدشرأو «هتلاسرل هللا هراتخا «هیلع هللا معنل
 جلاب كبري ا

 نإ 1 رح يولي مقلب ى ةا ةلكع َةلَكِعَوَمْلاَو 2 يف هانيتآو .مالسإلا وهو «ميقتسملا قيرطلا ىلإ
 ا 1 ® نيرخآلا يف هيلع ءانثلا نم ةنسح ةمعن ايندلا

 نرمال ویس ا لل يف هللا دنعهنإو «حلاصلا دلولاو هب ةودقلاو
 تيلي مك وعام نبأ اوقاف رت اعنف | .ةيلاعلا لزانلا باحصأ نيحلاصلا نمل ةرخآلا
 كرت اص امو رار © تربص رور 3 عبتا نأ -لوسرلا اهيأ- كيلإ انيحوأ مث / )

 هد هه تيارت تيل 4 نیکرشما نم نكي م ميهاربإ ناف «هنع ذِي الو 3 ةگتياکت قبس بوكا نر لوو ی لإ ٠ ع انار يارا داسا نيد
 ا .هريغ هللا عم

 € 9 ٍ غرفتلاب تبسلا موي ميظعت هللا لعج اهنإ (1؟5)
 ىلع هيف اوفلتخا نيذلا دوهيلا ىلع هيف ةدابعلل

 ايف ةمايقلا موي نيفلتخملا نيب مكحيل -لوسرلا اهيأ- كبر نإو .هميظعتب اورمُأ يذلا ةعمجلا موي لدب هوراتخاو «مهيبن

 .هقحتسي اب ًالك يزاجيو «مهيبن ىلع هيف اوفلتخا

 يف كيلإ هللا اهاحوأ يتلا ةميكحلا ةقيرطلاب «ميقتسملا هقيرطو كبر نيد ىلإ كعبتا ٍنَمو تنأ -لوسرلا اهيأ- غدا )1١5(

 ءرشلا نم مهرفنيو «ريخلا يف مهبغري ءًاتسح ًاحصن مه حصناو مهل بسانملا بول سألاب سانلا بطاخو ءةنسلاو باتكلا

 ملعأ وهف «هدحو هللا ىلعف مهتياده امأ بْب دقو «غالبلا الإ كيلع امف .نيللاو قفرلا نم ةلداجملا قرط نسحأب مهداجو

 نيدتهملاب ملعأ وهو «هليبس نع لض نمب

 يف مكل ريخ وه متربص نئلو «مکب هولعف |مع اوديزت الف «مکیلع اودتعا نمم صاصقلا -نونمؤملا اهيأ- متدرأ نإو )١3١7(
 .ميظعلا رجألاب ةرخآلا ينو ءرصنلاب ايندلا

 هيلع كنيعي يذلا وهف ءهللاب الإ كربص امو «جرفلا كيتأي ىتح هللا يف ىذأ نم كباصأ ام ىلع -لوسرلا اأ - ربصاو ( ۷

 .لابولاو رشلاب مهيلع دئاع كلذ نإف ؛مهديكو مهركم نم متغت الو ءكتوعدل بجتسي ملو كفلاخ نم ىلع نزحت الو «كتبشيو
 نيذلا عمو «ىبن ام بانتجاو رمأ ام لاشتماب هوقتا نيذلا عم هرصنو هدييأتو هنوعو هقيفوتب ىلاعتو هناحبس هللا نإ (۱۲۸)

 .هتعاط موزلو هقوقحب مايقلاو هضئارف ءادأ نونسحي

A1 



 ارا ء شر ەب رار لر

 © رس روکش ادع ترار

 1 ٍضْراْلا فَ 0 0

 اَلا دواجار 2 ت او نيم
 ر

 1 لارا د نا لزا ابو ما اقتک

 لے درد ھ۵ وعفا و تار ر ایذا
 دلك اے چ ر ر نوكأ ع ےس یک یا تل
 رڪ ا ډ لَعَجَوَنِحَو لومار ددنیا

 © كامىرا ناور شالوا نسخا
iE) 

 کک 7 ا و

 2 76 هك و اا

 ِءاَرْسِإلاةَروْس

 | ُهَنْلَعَح ر بت یب : 0

 £ ءارسإلا ةروس

 ىلع هتردقل «هنأش مظعيو هسفن هللا دّجمي )١(

 الو .هريغ هلإ ال .هاوس دحأ هيلع ردقي الام

 ىلص دمحم هدبعب ىرسأ يذلا وهف ؛هاوس بر

 «هحورو هدسجب ليللا نم ًانمز ملسو هيلع هللا

 ىلإ «ةكم»ب مارحلا دجسملا نم ءامانم ال ةظقي

 كراب يذلا «سدقملا تيب» ب ىصقألا دجسملا

 هلعجو «كلذ ريغو راثلاو عورزلا ي هلوح هللا

 ةردق بئاجع دهاشيل ؛ءايبنألا نم ريثكل ًالحم

 وه ىلاعتو هناحبس هللا نإ .هتينادحو ةّلدأو هللا
 رَصْبُم لكب ريصبلا تاوصألا عيمجل عيمسلا

 .ةرخآلاو ايندلا يف هقحتسي ام ًاَلُك يطعيف

 ملسو هيلع هللا لص ًادمحم هللا مرک مكو (؟)

 هئاطعإب مالسلا هيلع ىسوم ِمَّرَك ءارسإلاب

 ينبل اداشرإو قحلل انايب اهلعجو «ةاروتلا
 ىلاعت هللا ريغ ذاختا نع مهيمن ةنمضتم «ليئارسإ

 .مهرومأ هيلإ نوضوفي ًادوبعم وأ ًايلو

 حون عم مهانلمحو مهانيجنأ نيذلا ةلالس اي (۳)

 اونوكو «هتدابع يف هللاب اوكرشت ال ةنيفسلا يف
 هنإ ؛مالسلا هيلع حونب نيدتقم فمعنل نيركاش

 .هحراوجو هناسلو هبلقب هلل ًاروكش ًادبع ناك

 هالاوامو «سدقملا تيب" يف نيترم داسفإ مهنم عقي نأ دبال هنأب مهيلع تلزنأ يتلا ةاروتلا يف ليئارسإ ينب انربخأو (5)

 .ناودعلاو نايغطلاو ربكتلاو ءايبنألا لْثقو «ملظلاب

 «مكنودرشيو مكنولتقيو مكنوبلخي «ةديدش ةوقو ةعاجش يوذ انل ًادابع مكيلع انْطّلَس لوألا داسفإلا مكنم عقو اذإف (0)

 .مكنم هببس دوجول ؛هعوقو نم دب ال ًادعو كلذ ناكو «نیدسفم مكرايد نیب اوفاطف

 «مكدالوأو مكقازرأ انرثكأو ؛مكيلع اوطّلش نيذلا مكئادعأ ىلع روهظلاو ةبلغلا -ليئارسإ ينب اي- مكل اندر مث(

 .هلل مكعوضخو مكناسحإ ببسب كلذو ؛مكودع نم ًاددع رثكأ مكانلعجو مكانيّوَقو

 دئاع كلذ باقعف متأسأ نإو «مكيلإ دئاع كلذ باوث نأل ؛مكسفنأل متتسحأ دقف مكلاوقأو مكلاعفأ متتسحأ نإ (0)

 ىلع ةلذملاو ةناهإلا راثآ رهظتف « ؛مكوبلغيو مكولذيل ؛ىرخأ ةرم مكءادعأ مكيلع انْطّلَس يناثلا داسفإلا دعوم ناح اذإف «مكيلع

 .ًالماكًاريمدت مهيديأ تحت عقو ام لك اورمديلو «ةرم لوأ هوبّرخ اك هوبّرخيف «سدقملا تیب» مكيلع اولخديلو «مکهوجو
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 یگان الة ورع ©]  مكحري نأ -ليئارسإ ينب اي- مكبر ىسع (۸) د وو 7 2
 17 EAA ىلإ متدع نإو «متحلصأو متبت نإ هماقتنا دعب
 2في م e 8 مكباقع ىلإ انْدُع ملظلاو داسفإلا

SG AA 
 ال ًاتجس ةماع نيرفاكللو مكل منهج انلعجو
 0 E © ريذحت ءاهلبق امو ةيآلا هذه يفو .ًدبأ هنم جورخ
 0 5 E م اهبيصي الل ؛ىصاعملاب لمعلا نم ةمألا هذه

sSلوجو ا  
 ياام لت لاي 1و نیا ا ھلو را امو 5 الولد

 5 عومي وَ كسير أ أمسيت صم وتراها | ىلع هانلزنأ يذلا نآرقلا اذه نإ 0 ٠١)
 2 دوت هتلی لكرسي تنل ْ ني ا

 GS ر E 8 رشييو ؛مالسال يهو ءقرطلا نسحأ ىلإ
 رة میقل ام ویو مغو وهيه هک ُهَسصَرْلاَنسْإ |8 نوهتنيو .هب هللا مهرمأ امب نولمعي نيذلا نينمؤملا

 يَ دعو كشك كبك 0 الأ  نيذلا نأو ءًايظع ًاباوث مه نأب ءهنع مهامن مع

O TE ESا .رانلا يف ًاعجوم ًاباذع مهل انددعأ لاملونو هو ملیریا ید خا  
 كم حتوم امو یادو دزور را راع 51 هدلو وأ هسفن ىلع ًانايحأ ناسنإلا وعديو )1١(

 اهوا ما يَ كم لندن اھ رک | ام لثم .بضغلا دنع كلذو ءرشلاب هلام وأ

 نورد والفكر © رت ترم لرلای اإ تاجو ناسنإلا لهج نم ذهو ںی اب وعدي
 9 ريخلاب هئاعد يف هل بيجتسي هنأ هب هللا ةمحر نمو

 تاما ع ةدارإ ىلإ دصقلا مدع هنم ملعي هنأل ؛رشلا نود
 3 .ًالوجع هعبطب ناسنإلا ناكو «كلذ
 ىلع نيتلاد نيتمالع راهنلاو ليللا انلعجو (1١؟)
 ناسنإلا رصبيل ؛ةئيضم - سمشلا يهو- راهنلا ةمالع انلعجو -رمقلا يهو- ليللا ةمالع انْوَحّمف ءانتردقو انتينادحو

 ليللا بقاعت نم- سانلا ملعيلو «ةحارلاو نكسلا ىلإ ليللا يف دلخيو .هشاعم نوؤش يف فرصتي فيك راهنلا ءوض يف

 .ًايفاك ًانييبت انب ءيش لكو .مهح اصم نم نوؤاشي ام اهيلع نوبتريف «مايألاو رهشألا باسحو نينسلا ددع -راهنلاو

 هللا جرخيو «هلمعب ب هريغ باح الو «هريغ لمعب بّساحي الف «هل ًامزالم رش وأ ريخ نِ هلمع ام هللا لعجي ناسنإ لکو (1)
 .ًاحوتفم هاري هلامعأ هيف تلج دق ًاباتك ةمايقلا موي هل

 «كلمع كيلع ةيصحم مويلا كسفن كيفكت ءايندلا يف ةءارقلا فرعي نكي مل نإو ءأرقيف «كلامعأ باتك أرقا :هل لاقي )١15(

 .كيلع ًابيسح اهب ىفك «كسفن ْبِساح :دبعلل لاقي نأ فاصنإلاو لدعلا مظعأ نم اذهو .ءازج نم اهيلع ام فرعتف

 كلذ باقع دوعي امنإف لطابلا قيرط عبتاو داح نمو «هدحو هيلع كلذ باوث دوعي (نإف قحلا قيرط عبتاف ىدتها نم ()

 لسرلا لاسرإب هيلع ةجحلا ةماقإ دعب الإ ًادحأ هللا بذعي الو .ىرخأ ةبنذم سفن مثإ ةبنذم سفن لمحت الو .هدحو هيلع

 .بتكلا لازنإو

 رمأ اوّصعف مه عبت مهريغو «هلسر قيدصتو هديحوتو هللا ةعاطب مهيفرتم انْرمُأ مهملظل ةيرق لهأ كالهإ اندرأ اذإو (1)

 .ماتلا كالهلاب مهانلصأتساف هل درم ال يذلا باذعلاب لوقلا مهيلع قحف .هلسر اوبذكو ممبر

 لامعأ عيمجب ملاع هنأ -لوسرلا اهأ- كبرب ىفكو . حون هللا يبن دعب نم اهلسر ةبذكملا ممألا نم انكلهأ ًاريثكو (1)

 .ةيفاخ هيلع ىفخت ال «هدابع

 س
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 عطا رتی رمال ا

 امه ىعسو «ةلجاعلا ايندلا هبلط ناك نم (۱۸) رر راک نک

 ءامل لمعي مو «ةرخآلاب قدصي ملو ءاهدحو ا E 35 وا رپ 1

 هبتك ام هديريو هللا هؤاشي ام اهيف هل هللا لّجع ا E امج 0

 ةرخآلا يف هل هللا لعجي مث ظوفحملا حوللا يف هل | 0

SESEزع هتمحر نم ًادورطم ًامولم اهلخدي منهج  

 O ES و 2 5 2500 ١ رر |

 لج َقّيَكرظنا الت 56اب لبر طع
 .ةرخآلا نود 3 5

 رادلا باوث حلاصلا هلمعب دصق نَمو(19) لإ ربا ترد رڪ أ ةرخاالو RENT صم

 وهو «ىلاعت هللا ةعاطب اه ىعسو «ةيقابلا ةرخآلا ود 5 00 ا م امض 1 4

EEنوباثيسو ؛مهير دنع مه ًارْخّذُم ًالوبقم مهلمع 5 3 هل 0 اانا ناك كئلوأف «هئازج ميظعو هباوثو هللاب نموم م  

 .هيلع اإ ك ll عل ا

 «ةينافلا ايندلل نيلماعلا نم قيرف لك )۲١( 08 نخ آر 0كيرك اعمل لیوا کڑی 26
 انقزز نسي هديت ةيقانلا ةر اال نيلمافلا | ےس ها سك قو 0

 0 ا و كر هَر بر لقوم نمل لا حاج
êقزرلا نإف ؛ايندلا يف نيرفاكلاو نينمؤملا قزرتف  

 كير ءاطع ناك امو «هنم ًالضفت كبر ءاطع نم 3 ت تيحليص تیل اوت نكس وفن فام وَ انس

 ..ًارفاك مآ ناك انمؤم دحأ نم ًاعونم 5 دع قوقل تاو ادوغغ ربو دلل ناڪ رون م

 ليضفت ةيفيك يف .لوسرلا هيأ لمأت ۲ لأ لاھ رنج وریا کیلا ااهبنأ- لمأت ١ 2 دب 22 7
ESLEقزرلا يف يندلا يف ضعب ىلع سانلا ضعب هللا 5 هاك  

 نينمؤملل تاجرد كأ ةرخآللو ءلمعلاو | © ايوفكح هيَرلنطَّشلاَن تمت وااو و
EDEًاليضفت رکأو 82959 1 ¥ . 

 هل اكيرش هللا عم -ناسنإلا اهيأ- لعجت ال (۲۲)

5 

 .نالذخلاو ةمذملاب ءوبتف «هتدابع يف

 «مألاو بألا ىلإ ناسحإلاب رمأو «ةدابعلاب هدحو ىلاعتو هناحبس درفي نأ بجوأو مزلأو -نانينإلا أَ كبر رَمَأو

 فيفأتلا الو ىتح ئيس ًالوق |هعِمسُت الو ءامهنم وأ امهدحأ نم هارت ًائيش لقثتست الو رجضت الف :ةخوخيشلا ةلاح ةصاخبو

 .ًافيطل انيل الوق -(ئاد- امه لقو ءا قفرا نكلو «حيبق لعف |مهيلإ كنم ردصي الو «ىيسلا لوقلا بتارم ىندأ وه يذلا

 اربص امك ءًاتاومأو ًءايحأ ةعساولا هتمحر ب (همح ري نأ كبر نم بلطاو ءاههب ةمحر ًاعضاوتم ًاليلذ كيبأو كمأل نمو (۲)

 .ةوقلاو لوح لا فيعض ًالفط كتيبرت ىلع
 «هيلإ مكبرقي امو هللا ةضرم مكدصاقمو مكتدارإ نكت نإ . .رشو ريخ نمي مكرئامض يف اب ملعأ -سانلا اهيأ- مكبر (؟5)

 ر ر ا ی نيضا رتل -هناحبس- ناک هنإف

 .ةيرشبلا عئابطلا ىضتقم نم وه ام ؛بونذلا رئاغص نم ضرعي ام هل رفغيو «هنع
 ٌدسيو هيفكي ام كلْمَيال يذلا نيكسملا طعأو بلاو ناسحإلا نم هقح هطعأو كب ةبارق ةلص هل نَّم لك ىلإ ْنمحأو (؟3)

 .ريذبتلاو فارسإلا هجو ىلع وأ هللا ةعاط ريغ يف كلام قفنت : نت الو «هلامو هلهأ نع عطقنملا رفاسملاو «هتجاح

 ريك ناطيشلا ناكو ءةيصعم او داسفلاو رشلا يف نيطايشلا هابشأ مه هللا يصاعم يف مهلاومأ نيقفنملاو نيفرسملا نإ (۲۷)
 .هير ةمعنل دوححلا ٌَديدش نارفكلا
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 ءارَسِإلاةَروُس شعرس الجل

 ET وغدا او ا
 0 ا

 < ترا سبك ناھا ET ° ناب نیو «قزرلا ةعسو ئنغلاب مف ءاعذلاك

 ا ات ادای و دای ناکا قرات ل  .هنم مهيطعت كن ًاقزر هلضف نمرسيأاذإ هلل
 aS ر وزر ع یکتا َةَيْنَحْدَلَو 4 ليبس ين قافنإلا نع كدي الو( 94( 006 ام 8 8 ؤ قافنإلا نع كدي كسمت ۲

 E: 0 rz 5 ¥ «نيجاتحملاو كلهأو كسفن ىلع اقّيضم «ريخلا
 و ةَسِحْبف تاکو هنو EI اخ 9 «كتقاط قوف رطعتف «قافتإلا يف ف :الو 3 3

 NES رح لاس قلا امت الو © دایبس > ًامدان كنومذيو سانلا كمولي ًامولم دعقتف

 نساك رااح قامو طم فَ | .كلام عايضو كريذبت ىلع
 هتمكحو هملع َىْفَو مهضعب ر لع هقّيضيو لاب أ بلال مور وضم هللا م: سانلا ضعب لع قزرلا عشوی كبر نإ 9

 3 نديم يعاب افواو رەش يی نسخا ا اانخ لع عِلّطملاوه هنإ .لاعتو هناحبس س ہرا ب حس : م ہت ے و ےک
 اأن عطر نب 7 ك

 يشمل اطيز الكل واورم ل( 2 .محلاوحأ نم ءيش هملع نع بيغي ال «هدابع
 3 لعوب کک سام فق رھیو کک الف هناحبس هللا ديب قزرلا نأ متملع اذإو (۳)
 1| ©الونت ةنعالك يأ وترفع 5 يل نبا هدس تدار: سان يأ او
 ر ص د ءانبألا قزري «هدابعل قازرلا وه -هناحبس- هنإف
 3 لت لَو ل لد الآ رن نل كاج ج ا ب طم ی الا لك نإ اکا قزم اع

 2 ا 2 ةيتمف ست هيل هائلا لا .هيفاوعقتال يك؛هيعاودو ىنزلااوبرقتالو (*7)
 00 5 959&9&&)  .هقيرط قيرطلا سئبو «حبقلا غلاب ًالعف ناك هنإ
 الإ اهلْثَق هللا مرح يتلا سفنلا اولتقت الو ()

 ثراو نم هرمأ يلول انلعج دقف يعرش قح ريغب ليف نمو .دترملا لتق وأ نصحملا ينازلا مجر وأ صاصقلاك يعرشلا قحلاب
 دحاولاب لتقي نأك صاصقلا ين هللا اح زواجي نأ لوتقملا رمأ يلول حصي الو «ةيدلا وأ هلتاق لق بلط يف ةجح مكاح وأ

 .ًاصاصق هلْثَق نم نكمتي ىتح لتاقلا ىلع لوتقملا يو نيعم هللا نإ «لتاقلاب دمي وأ .ةعامج وأ نينثا

 يتلا ةقيرطلاب الإ «مكتلافك يف اوراصو ؛غولبلا نس نود مهو مهؤابآ تام نيذلا لافطألا لاومأ ين اوفّرصتت الو (7)

 لكب ءافولا اومتأو «لاملا يف فرصتلا ¿ نسحو «غولبلا يس ميتيلا لفطلا غلبي ىتح «ةيمنتلاو ريمثتلا يهو «مه نسحأ يه

 .هيف ناخ اذإ هبقاعيو ءهافوو همتأ اذإ هبيثيف ؛ةمايقلا موي هبحاص هنع هللا لأسي دهعلا نإ . هب متمزتلا دهع

 ءايندلا يف مكل ريخ نزولاو ليكلا يف لدعلا نإ ءيوسلا نازيملاب اونزو «مكريغل متلك اذإ هوصقنت الو ءليكلا اومتأو )۴١(

 .ةرخآلا يف هللا دنع ةبقاع نسحأو

 اذإف .هداؤوفو هرصبو هعمس هيف لّمعتسا امع لوؤسم ناسنإلا نإ .تّثتو دّكأت لب ءملعت ال ام -ناسنإلا اهيأ- عبتت الو ( ۲

 .باقعلا لان رشلا يف اهلمعتسا اذإو ءباوثلا لان ريخلا يف اهلّمعتسا

 ًالوط لابجلا غلبت نلو «ةفصلا هذ هب اهيلع كيشمب ضرألا قرت نل كنإف ؛ًاربكتم الاخ ضرألا يف شمت الو (۳۷)
 .كربكو كرخفو كئاليخب

 .هدابعل هاضري الو ءهّتّيس هیس هللا هرکی اونو رماوأ نم هٌرْكِذ مدقت ام عیج (۴۸)
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 ماكحألا هذه نم هانحصوو هاتيب يذلا كلذ (9)
 نع يهنلاو ءلامعألا نساحمب رمألا نم «ةليلجلا

 الو .يبنلا اأ كيلإ هانيحوأ ام قالسخألا لذارأ
 هل ًاكيرش للاعت هللا عم -ناسنإلا اهيأ- لعجت

E 7كسفن كمولت منهج ران يف فذقثف هتدابعيف 8 ا يهدي  AE 

 نقلا اذه ناقص دقو

OSچ لك نم یم اورا ورکر اار © كيسي ىذا دريل  
 -نوكرشملا اهيأ- مكّصخفأ 2( 9 تمم یش © يكلف ات و و

 ؟تانب ةكئالملا هسفنل ذختاو «نينبلا مكئاطعإب 5 نور هنحبس 9

 قيليال «ةعاشبلاو حبقلا غلاب اذه مكلوق نإ ف ا نیان وبلا

 .ىلاعتو هناحبس هللاب تاقا © ارعا e َرُهَحِتَس َنوُهَمْفَتاَل

 نآرقلا اذه يف انْعَّونو انُحَّضو دقلو ( ۱ 4 ا
 ثارقلا اذه ينانغونو انْحَضو دقلو (41) هل واب وب زلنا و كيال ناما
 وو. ووش وام
 مهرضي امو هوذخأيف مهعفني اماوربدتيو 8 ETRE ادو ا اََلَمَجَي اوسم

 الإ نيلاظلا حيضوتلاو نايبلا ديزي امو «هوعديف م « ا ESEN دالر 5
 .رابتعالاو رظنلا نع ةلفغو «قحلا نع ادعابت 2 : هاهو < ا و وتس رک

 نأ ول :نيكرشملل -لوسرلااهبأ- لق 9 )٤١(
 ةهآلا كلت ْتَّبلَطل اذإ ءىرخأ ةحلآ هللا عم

 .ميظعلا شرعلا يذ هللا ةبلاغم ىلإ اقيرط
 نوكرشملا هلوقي مَع سّدقتو هللا هّرنت )٤۳(

 .ًاريبك ًاولع ىلاعتو
 عبسلا تاومسلا -هناحبس- هل حّبَسُت (:5)

 دمحلاو ءانثلاب ًانورقم ًاهيزنت ىلاعت هلا هزني دوجولا اذه يف ءيش لكو ؛تاقولخملا عيمج نم نهيف نمو ءنوضرألاو

 .مهلًاروفغ :ةبوقعلاب هاصع نم لجاعي ال هدابعب ًاريلح ناك هتاحبس هنإ . كلذ- -سانلا اهيأ- نوكردت ال نكلو «هناحبس هل

 مهوقع بجحي ًارتاس ًاباجح ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا نيبو كنيب انلعج ءنوكرشملا ءالؤه هعمسف نآرقلا تأرق اذإو (45)

 .مهراكنإو مهرفك ىلع مهل ًاباقع ؛نآرقلا مَ نع

 يف كبر ترد اذإو ؛هوعمسي الثل ؛[مص مههاذآ يف انلعجو ءنآرقلا اومهفي الئل ؛ةيطغأ نيكرشملا بولق ىلع انلعجو ()

 هللا اودوی نأ نم ًاماظعتساو ًارابكتسا ؛كلوق نم نيرقان مهباقعأ ىلع اوعجر هب كرشلا نع ًايهان هديحوتل ًايعاد نآرقلا

 .هتدابع يف ىلاعت

 داشرتسالا لجأل مهعامتسا سيلف «ةئيس مهدصاقمو كيلإ نوعمتسي ذإ «شيرق ءاسؤر هب عمتسي يذلاب ملعأ نحن )٤۷(

 .هلقع طلتخاف رحسلا هباصأ ًالجر الإ نوعبتت ام :نولوقي نيح مهيجانت ملعنو «قحلا لوبقو

 قيرط ىلإ اودتهب ملو ءاوفرحناو اوراجف !! نونجم رعاش رحاس ًادمحم نإ :مم وق نم ًابجعتم -لوسرلا اهيأ- ركفت (4)
 :تاوصلاو ىلا

 ؟ًاديدج ًاثعب ةمايقلا موي نوثوعبم انئأ :ًاتاتف ةريصتو «مهماظع ىلبت نأ دعب ًاديدج ًاقّْلَح اوقع نأ نيركنم نوكرشملا لاقو (59)

A٦ 



 دقة » ) ا لع لوسرلا اهنا ديم لك 0

 ا و ةدشلا ىفاديدح وأ ةراجح اونوك :زيجعتلا
ETدر ازعل وق هل لا لادي 2 رودص 1  

 نایک لوه یم نول واید هس د كو طغت روصختيَسف اا 2 لوبق مكلوقع يندب مُظْحيًاقلخ اونوك وأ
 (/ دعب ةايحلا ىلإ اندري نَم :-نيركنم- نولوقيسف
 يذلا هللا مكعجريو مكديعي :محل لق ؟توملا

 اذه مهعامس دنعو «ةرم لوأ مدعلا نم مكأشنأ

 نيبجعتم نيرخاس مهسوؤر نوُرهَيسف درلا
 ؟ثعبلا اذه عقي ىتم :-نيدعبتسم- نولوقيو

 هنوركنت يذلا ثعبلا اذه نأ مكيردي امو :لق

 ؟عوقولا بيرق ناك ابر هنودعبتستو

 نم جورخلل مكقلاخ مكيداني موي (۲)
 «هل نوداقنتو هللا رمأل نوبيجتستف «مکروبق

 موي لوه- نونظتو «لاح لك ىلع دمحلا هلو

 ؛ًاليلق ًانمز الإ ايندلا يف متمقأ ام مكنأ -ةمايقلا

 5 باع تدك راخت نجت | e ا
 ۲ ی ت وور ا مهبطاخت يف اولوقي نينمؤملا يدابعل لقو (9)
 ٍةَمليِفلا يوب ما هيو نموه اَووُدَحَم نإ نإ مهإف؛بيطلا نسحلا مالكلا مهرواحتو

 هتيم كيكات 2اد ا ةوادعلا مهنيب ناطيشلا ىقلأ كلذ اولعفي م
 ESE © نانإلل ناك ناطيشلا نإ .ماصخلاو داسفلاو
 .ةوادعلا رهاظ اودع

 كانلسرأ امو ؛مكبذعيف رفكلا ىلع مكتمي أشي نإ وأ «ناميإلل مكقفويف مكحري أي نإ - سانلا اهيأ- مكب ملعأ مكبر ()

 طارصلا نايبو «هب ٌتلسْزَأ ام غيلبت كتمهم امنإو ؛مهلاعفأ ىلع مهيزاجتو مهرمأ رّبدت لیکو مهيلع -لوسرلا اهءأ-
 .ميقتسملا

 ةرثكو لئاضفلاب ضعب ىلع نييبنلا ضعب انّلَصَق دقلو .ضرألاو تاومسلا يف نّمب ملعأ -لوسرلا اهيأ- كسبرو (54)

 .روبزلا مالَّسلا هيلع دواد انيطعأو «بتكلا لازنإو عابتألا
 ىلع ردقت الو «كلذ كلمت ال مكنع ٌرضلا فشكل اهنودانت يتلا تادوبعملا هذه نإ :كموق يكرشمل -لوسرلا اهيأ- لق ( ٠

 .هدحو هللا وه كلذ ىلع رداقلاف «لاح ىلإ لاح نم هليوحت ىلع ردقت الو ؛مكريغ ىلإ مكنع هليوحت
 داعدلا وأ ةثاغتسالا ظفلب «مهريغو نيحلاصلاو ءايبنألا نم ءًابثاغ وأ ناك ًاتيم هللا نود نم ىعُدُي ام لك يف ةماع ةيآلا هذهو

 .هللا الإ قحب دوبعم الف ءامهريغ وأ

 نوردقي اهب ممبر نم برقلا يف نوسفانتي «هللا عم ةكئالملاو نيحلاصلاو ءايبنألا نم نوكرشملا مهوعدي نيذلا كئلوأ (01)
 .هنم اوفاخيو دابعلا هرذحي نأ يغبني ام وه كبر باذع نإ «هباذع نوفاخيو هتمحر نولُمأيو «ةحلاصلا لامعألا نم هيلع
 وأ ةمايقلا موي لبق ايندلا يف كالهلاب هباقع اهب لزنيسو الإ لسرلل ةبذكم ةرفاك ةبرق نام هنأب رافكلا هلل دعوتيو (08)

 .ظوفحملا حوللا يف روطسم وهو «هعوقو نم دبال همربأ ءاضقو هللا هبتك باتك ءاهلهأل ديدشلا باذعلاب

Eانكتب 2  

 یتا و

SIRT 

 و

 دفا
9 
 ب
 میا تک درا کک 5 2

 ھا 7: 0 66 راع ہر

 لف © دن دو 0 نع
3 

 0 و

KE 

CAST ترغب 
 1 رع تاع د و يق

7 
 ا

7 2 SARA 
RAK 

YAY 



 ءارَسإلاةَروْس 0 رسالا هزل

 اهأس يتلا تازجعملا لازنإ نم انعنم امو (04)

 «ممألا نم مهقبس نم بيذكت الإ نوكرشملا

 .اوكلهو اوبّذكف اوبلط ام ىلإ هللا مهباجأ دقف

 ةزجعم حلاص موق مهو-دومثانيطعأو رو
 .مهانكلهأف اهب اورفكف «ةقانلا يهو ةحضاو 1 دك 49 jf ایاز

 تازجعملاو ربعلاو تايآلاب لسرلا انلاسرإامو € © اريك يم ا
 ؛دابعلل فيوخت الإ مهيديأ ىلع اهانلعج ىلا ا 8

 رس تل ا سيال ادَجَسَم
 .اوركذتيو اوربتعيل ا “رس 9 1

aنإ :كل انلق نيح -لوسرلا اهيأ- ركذاو (30)» 49 ادت مح  
 انلعج امو .ةردقو الع سانلاب طاحأ كبر 03 کک إنتر ل

 و ةليل ا اهكانيرأيتلاايؤرل مق بهل ءارسإلا ةليل ًانايع :يرأ ىتلاايؤرلا 4 2 2 6
 ارابتخا الإ تاقولخملا بئاجع نم جارعملاو

 انلعج امو «مهنمؤم نم مهرفاك زيمتيل ؛سانلل
 الإ نآرقلا يف تركذ يتلا ةنوعلملا موقزلا ةرجش

 اي

 قمل الب م

3 
en 

 باذعلا عاونأب نيكرشملا فّوخنو .سانلل ءالتبا 1 00 ا يف
 يف ايدامت الإ فيوختلا مهديزي الو «تايآلاو 5 9 ١

 .لالضلاو رفكلا
 ةيحت مدآل اودجسا :ةكئالملل انلوق ركذاو (11)

 عنتماو ريكتسا «سيلبإ الإ ًاعيمجاودجسف ءأيركتو
 :رابكتسالاو راكنإلا ليبس ىلع ًالئاق دوجسلا نع

 ؟نيطلا نم قولخملا «فيعضلا اذهل دجسأأ

 نيلوتسأل ةمايقلا موي ىلإ ًايح ينتيقبأ نئل ؟َيِلع هتزيم يذلا قولخملا اذه تيأرأ :هب ًارفكو هللا ىلع ةءارج سيلبإ لاقو (1؟)

 .ليلق مهو «ناييإلا يف مهنم نيصلخملا الإ «داسفإلاو ءاوغإلاب هتيرذ ىلع
 .منهج ران يف رفاو مهباقعو كباقع نإف ءكعاطأف مدآ ةيرذ نم كعبت نّمف بهذا :هعابتأو سيلبإ ًاددهم ىلاعت هللا لاق (1)

 نم كدونج نم هيلع ردقت ام لك مهيلع عمجاو «يتيصعم ىلإ هايإ كتوعدب مهنم هفافختسا عيطتست نَم لك ففختساو (54)
 «يصاعملاو ىنزلا نييزتب دال وألا يف ةكرِشو «مارحلا نم اهوبسكي نأب مهماومأ يف ةكْرِش كسفنل لعجاو «لجارو بكار لك

 .رورغو ةلطاب ناطيشلا دوعو لكف «ةبذاكلا دوعولا مدآ ةيرذ نم كعابتأ دعو ,داسفلاو روجفلا رثكي ىتح هللا رماوأ ةفلاخمو

 اظفاحو [مصاع -يبنلا اهيأ- كبرب ىفكو «مهئاوغإ ىلع ةردق كل سيل ينوعاطأ نيذلا نيصلخملا نينمؤملا يدابع نإ (14)

 .هرورغو ناطيشلا ديك نم نينمؤملل
 هناحبس هللا نإ . .مكتاراجتو مكرافسأ يف هللا قزر اوبلطتل ؛رحبلا يف نفسلا مكل رّيَسُي سس ب يذلا وه -سانلا اهيأ- مكبر (17)

 .هدابعب اهيحر ناك

YAR 



 ا

 ءرَسإلا ةروس را

 ٤ کتو ه7 7 اا متفرشأ ىتح رحبلا يف ةدش مكتباصأ اذإو (۷)
 3 0 5 نيذلا مكلوقع نع باغ كالهاو قرغلا ىلع

 ؛هدحو ريدقلا هللا مترّكذتو «ةهآلا نم مهتودبعت

 نوعلا بلط يف هل متصلخأف .مكذقنيو مكئيغيل

 تاما جال اإ ىلإ مکاجن الف ءمكاّجنو مكئاغأف ءةئاغإلاو

 8 8 م رو ل ناکو .هرفكو ناسنإلا لهج نم اذهو ماسلا

 ا 2 TT .لجو رع هللا معنل ًادوحج ناسنإلا

 2 ِتبَيَِطلأ قر درو رو رل قره ودا باذع نع -سانلا اهيأ- مَعّلَمَعَأ (1)

 مو ايضاح نمر يڪ رخو 9 وأ ءافسخ : ضرألا مكب راهنت نأ متنمأف ءهللا ٥ و دہ سو
 00 رايتس أم نموهم نإ م مكلتقتف ءامسلا نم ةراجحب هللا مكرطُمي 0 7 E 5 -ةتف ءاسلا نم ةراجحب هللا تبت
 0 و 2 ؟هباذع نم مکن ًادحأ اودجت

Saل ورقي ا ترف دقو مكبر -سانلا اہأ- متنمأ مأ 19) رر  

ES 
 1ک ایر ٠  مكقرغيف هيلع تتأ ام لك رّسكت ةديدش ًاحير
 2 ل ا ةعبت يأ انيلع مكل اودجت ال مث «مكرفك ببسب د

 ؟ةرذ لاقثم مكملظي مل هللا نإف ؛ةبلاطمو

 لاسرإو لقعلاب مدآ ةيرذ انمّرك دقلو (7:)

 انرَّخَسو «نوكلا ينام عيمج مهل انرْخَسو «لسرلا

 «مهلمحل رحبلا يف نفسلاو ربلا يف باودلا مهل

 «براشملاو معاطملا تابيط نم مهانقزرو

 .ًايظع ًاليضفت تاقولخملا نم ريثك ىلع مهانلّضفو

 يذلا مهمامإ عم سانلا نم ةعامج لك لجو زع هللا وعدي نيح ءافوخمو ًارشبم ثععبلا موي -لوسرلا اهأ- ركذا()

 نيحرف مهتانسح باتك نوؤرقي ءالؤهف ؛هنيميب هلع باتک يطعأو ءًاح اص مهنم ناك نمف ءايندلا يف هب نودتتقي اوناك

 .ةاوّتلا نش يف نوكي يذلا طيخلا ٌرادقم ناك نإو ءائيش ةح اصلا مهلامعأ باوث نم نوصَقنُي الو «نيرشبتسم

 وهف ملسو هيلع هللا لص دمحم لوسرلا هب ءاج اب نمؤي ملف هللا ةردق لئالد نع بلقلا ىمعأ ايندلا هذه يف ناك نمو ()

 .داشرلاو ةيادهلا نع ًاقيرط لضأو «ةنجلا قيرط كولس نع ىمع ٌّدشأ ةمايقلا موي يف

 انيحوأ ام ريغ انيلع قلتختل ؛كيلإ هللا هلزنأ يذلا نآرقلا نع -لوسرلا اهيأ - كوفرصي نأ نوكرشملا براق دقلو (7)

 .ًاصلاخ ًابيبح كوذختال هودارأ ام تلعف ولو «كيلإ

 ةوقل ؛كيلع هوحرتقا هيف ليملا نم ًائيش مهيلإ ليمت نأ َتْبراَقَل مهتقفاوم نع كانمصعو «قحلا ىلع كان نأ الولو ()
 .مهتياده يف كتبغرلو «مهلايتحا ةدشو مهعادخ

 مو ايندلا يف ةايحلا باذع يعم كانقذأل ًاذإ ءكولأس ايف ًاليلق ًانوكر نيكرشملا ءالؤه ىلإ -لوسرلا اهيأ - تنكر ولو )۷١(

 ..انباذع كنع عفديو كرصني ًادحأ دجت ال مث ءكّبرب كتفرعم لاكو كيلع هللا ةمعن مامتل كلذو ؛ةرخآلا يف تاما باذع

A۹ 



 ءارَسِإلا ة روس جفال لا

 نم كوجرخي نأ رافكلا براق دقلو (/7)

 مل اهنم كوجرخأ ولو كاّيإ مهجاعزإب (ةكم»

 مهب لحت ىتح أليلق ًانمز الإ كدعب اهيفاوثكمي رک 9 |

 .ةلجاعلا ةبوقعلا ك رودي رار اشارات | ٤
 ص 1 5

 يتلا ةمألا كالهإ يف ىلاعت هللا ةنس كلت (۷۷) / رجلا او لاقل او ا

 ا دك نو هني نم دوس جر ا دلانا ویت رجلا ت
 .اندعو يف فلخ الف ءارييغت انتنسل ر د اا کر قع

 سمشلا لاوز تقو نمي ةمات ةالصلا مقأ (۷۸) : 5 فاسد ردع نأ

 يف لخديو «ليللا ةملظ تقو ىلإ ةريهظلا دنع
 ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا ةالصاذه 4 اک 9

AE 0نإ؛اهيفةءارقلا ْلِطَأو ءرجفلا ةالص مقأو 49 0 ہو  

 ةكئالمو ليللا ةكئالم اهرضحت رجفلا ةالص م ا اقوه لال نا لاي 8
 .راهنلا 3 ©اراضحل إبلا دی يزال نورم ةو امش

 «ليللا ضعب كمون نم -يبنلا اهيأ- مقو (۷۹) 0! ما ویا کر وع سولا اتتع 5
 ليللا ةالص نوكتل ؛ليللا ةالص يف نآرقلا أرقاف ١ 0 م اڪ اتمشى اج ونال

aha 

 ىسع «تاجردلا عفرو ردقلا ولع يف كل ةدايز اک م
 ن يس كى ص

- 9 

GIG 5 5 0مهح ريل ؛ةمايقلا موي سانلل ًاعفاش هللا كثعبي نأ  
 هيف لدمج ًاماقم موقتو «هيف نونوكي امم هلا : E eS ليلارام رم

 .نورخآلاو نولوألا 6 هديتي د كابو یز هذي 53 0
 لخدم يل ريخ وه ميف ينلخدأ بر :لقو (40)

 «قدص جرخ يل رش وه امم ينجرخأو «قدص

 .ينفلاخ نَّم عيمج ىلع اهب ينرصنت «ةتباث ةجح كندل نم يل لعجاو
 تباثلا وه قحلاو «تابث الو هل ءاقب ال لطابلا نإ كرشلا بهذو مالسإلا ءاج :نيكرشملل -لوسرلا اهيأ- لقو (۸1)

 .لوزي ال يذلا يقابلا

 نادبألا يفشي امو ةلاهج او قافنلاو كشلاك «ضارمألا ىي بولقلا يفشي ام ميظعلا نآرقلا تايآ نم لزدنو (81)

 ؛ًالالضو ًارفك الإ هع(مس دنع رافكلا نآرقلا اذه ديزي الو «ناميإلا نم هيف اهب هللا ةمحرب زوفلل ًاببس نوكي امو هب اهتيفدِب

 .مهناميإ مدعو هب مهبيذكتل

 وأ رقف نم ةدش هتباصأ اذإو ءهبر ةعاط نع دعابتو لوت ءامهوحنو ةيفاعو لاهب وه ثيح نم ناسنإلا ىلع انمعنأ اذإو (۸۳)

 .هئاّرضو هئاّرس يتلاح يف هللا مصع نم الإ «ىلاعت هللا لضفب قثی ال هنأل ؛ًاطونق ناك ضرم

 ًاقيرط ىدهأ وه نمب ملعأ مكبرف «لاوحألا نم هب قيلي ام ىلع لمعي مكنم دحاو لك :سانلل -لوسرلا اهيأ- لق (4)

 .قحلا ىلإ

 امو ءاهملعب هللا رثأتسا يتلا رومألا نم اهلاوحأو حورلا ةقيقح نأب مهبجأف ءاتنعت حورلا ةقيقح نع رافكلا كلأسيو (۸)

 .ًاليلق ًائيش الإ ملعلا نم سانلا عيمجو متن متيطعأ

 .نآرقلا كيلع دري وأ ءكلذ لعف نم انعتمي ًارصان كسفنل دجت ال مث «كلذ ىلع انْرَدقَل كبلق نم نآرقلا وح انئش نئلو (87)

۹۰ 



 نإ «كبلق يف كلذ تيثأف كمر هللا كل (617)

 نآرقلا اذه كاطعأ دقف ؛ًايظع كيلع ناك هلضف
 هتؤي مل امم كلذ ريغو ءدومحملا ماقملاو «ميظعلا

 .نيملاعلا نم ًادحأ

 ةلواحم ىلع نجلاو سنإلا تقفتا ول :لق (6)

 نوعيطتسي ال زجعملا نآرقلا اذه لثمب نايتإلا

 ولو «هماكحأو هيناعمو هتغالب لثمب نايتإلا
 .كلذ ىلع اورهاظتو اونواعت

 نآرقلا اذه يف سانلل انعّوَتو اًنّيبدقلو (۸۹)

 كلذب ًاجاجتحا ؛هب رابتعالا يغبني لشم لك نم
 الإ سانلا رثكأ ىبأف هب اولمعيو هوعبتيل ؛مهيلع

 .هتلدأو هللا ججحل ًاراكنإو قحلل ًادوحج

 ءارشإلاةروس وتعالج

 ا اكتب وأين لالا ا تعال
 ا هعمل صعبا وو ول

 کک نارمل اك سالاد

 ىح نيو ن ااو اوف الإ سالا

 ریت ههل ٣ 5 هوتي ضان
 کک ا سورا رج

 ارج بو

 ر وا
3 

5 

 هايف يرو أ فرط نت تنكر هيَ

 2 7 0 4 مهبلغو نيكرشملا نآرقلا زجعأ الو (60) زۇ ۇرا سا6 یک ىح كرن

 سالا e مللت قر احبس الإ :اولاقف مهئاوهأ قو تازجعم نوبلطي اوذخأ
 ارب أ ےب اولا نأ رىا ا م( ىتح لوقت اب لمعنو -دمحم اي- كقدصن نل

ah aنيت وذ ةكيكم يلا ف 5 َداَكَ ھ رس  

 E ر اک ليخنلا عاونأ اهيف ةقيدح كل نوكت وأ (41)

 ايڪ له الوش 2 قه اهطسو يف يرجت راهنألا لعجتو «بانعألاو
 ۵ یت وركن ا
 320 «َتْمَعَر اى ًاعطق انيلع ءمسلا طقست وأ (47)
 ةلباقم مهدهاشنف «هتكئالمو هللاب انل يتأت وأ

 .ًانايعو

 نم باتك كعمو «دوعت ىتح كدوعص ين كقّدصن نسلو «ءامسلا ىلإ جرد ين دعصت وأ ءبهذ نم تيب كل نوكي وأ )4۳(

 دبع الإ انآ له !!يبر ناحبس :رافكلا ءالؤه تّنعت نم ًابجعتم -لوسرلا اهيأ- لق .ًاقح هللا لوسر كنأ هيف أرقن روشنم هلل

 ؟نوبلطت ام لعف ىلع ردقأ فيكف ؟هتلاسر ّْلبم هدابع نم

 :ًاراكنإو ًالهج موق الإ «هللا دنع نم يناكلا نايبلا مهءاج نيح ءامهتعاطو هلوسرو هللاب ناهيإلا نم ٌرافكلا عنم امو (44)

 ؟رشبلا سنج نم ًالوسر هللا ثعبأ

 نوشمي ةكئالم ضرألا يف ناك ول :رشبلا نم لوسرلا نوكي نأ مهراكنإ نيكرشملا ىلع ادر -لوسرلا اهيأ- لق (44)
 ؛مهسنج نم نوكي نأ يغبني مهيلإ لوسرلاف ءرشب ضرألا لهأ كلو «مهسنج نم ًالوسر مهيلإ انلسرأل «نينئمطم اهيلع

 و 5 يبايع

 .همالك مُهَقو هتبطاخم مهنكميل

 «مهلارعأب ريصب «هدابع لاوحأب ريبخ هناحبس هنإ .يّوبن ةقيقحو يقدِص ىلع مكنيبو ينيب اديه ش هللاب ىفك :مه لق (97)
 .اهيلع مهيزاجيسو
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 و
 ءارشإلا ةروس

 کاراته ةن ا
 1 ای رت و 0

ASASالكعك  
 هنأ اوريو ھا عاق 5لر

 نمو «قحلا ىلإ يدتهملا وهف هللا هدهب نمو 410
 هل يداه الف هسفن ىلإ هْلِكَيو هلذخيف هللضي
 موي هللا مهثعبي لاّلصلا ءالؤهو «هللا نود نم

 نوري ال مهو «مههوجو ىلع مهرشحيو «ةمايقلا
 ران ىلإ مهريصم «نوعمسي الو نوقطني الو
 ءاهران تدمخو ءاهبي نكس املك «ةبهتلملا منهج

 .ةججأتم ةبهتلم ًاران مهاندز

 باقع باذعلا نم فصو يذلا اذه (98)

 تو هلا كابا هجرت و رل

 «هتدابع ىلإ مهْرَعَد نيذلا هلسر مهبيذكتو

 قيدصتلاب اورم اد ًاراكنتسا مهلوقو

 ًءازجأو ةيلاب ًاماظع ان رص و انتم اذإأ :-ثعتبلاب

 مودل + وو
 MS لا تولا یک یا

 س قولا 9 لعب

 إرم نرخ نكسر ل
eاتا دت  

 ؟اديدج ًاقّلََح كلذ دعب ثعب ةتتفتم رور اقره جدلي تيل مم كي

 اورصبتي ملف .نوكرشملا ءالؤه لَّمَعَأ (44) أا تق دق لة © خنت م سومل ر
 ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا هللا نأ اوملعيو لفكر لو نوتات ًّ رحل وتم

 «قباس لاثم ريغ ىلع تاقولخملا نم نهيفامو ضل ی 2 و وو س

 لعج دقو ؟مهئانف دعب مهلاثمأ قلخي نأ ىلع رداق ص تمرین در © رب تم نور
 يومى ورعب مالو امي هعَم نو هر
 ھاي ڪا ادعو اج اد سرای

 «مهباذعو مهتومل ًاددحم ًاتقو نيك رشملا ءالؤمل هللا

 هلئالدو حلا حوضو عمو ؛مهينآ هنأ كشال
 .لجو رع هللا نيدل ًادوحج الإ نورفاكلا ىبأ

 ول :نيكرشملا ءالوه -لوسرلا اهبأ- لق )٠٠١(
 .ءارقف اوحبصتف اهدافن نم ًافوخ مكريغ اهنم اوطعت ملف ءاهب متلخبل ًاذإ ديبت الو دنت ال يتلا يبر ةمحر نئازخ نوكلمت متنك

 .ناهيإلاب هللا مصع نَم الإ هدي يف ب ليخب هنأ ناسنإلا نأش نمو

 صقنو نونسلاو ديلاو اصعلا :يهو هتوبن قذص ىلع تادهاش تاحضاو تازجعم عست ىسوم انينآ دقلو )١١(

 ىسوم ءاج نيح ريرقت لاؤس دوهيلا -لوسرلا اهيأ- لأس اف «مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلاو تارمثلا

 هيتأت مب كلقع ىلع ًابولغم ًاعودحت ءارحاس -ىسوم اي- كنظأل ينإ :ىسومل نوعرف لاقف «تاحضاولا هتازجعمب مهقالسأ

 .لاعفألا بئارغ نم

 بر الإ يتوبن قدص ىلع ةدهاشلا عستلا تازجعملا كلت لزنأ ام هنأ -نوعرف اي- َتنَّقيت دقل :ىسوم هيلع رف (١٠1؟)

 نيقي ىلعل ينإو «هتيهولأو هتيبوبر يف ىلاعت هللا ةينادحو ىلع رئاصبلا ولوأ اهب لدتسَي تالالد نوكتل ؛ضرألاو تاومسلا
 .بولغم نوعلم كلاه -نوعرف اي- كنأ

 رحبلا يف ٍدنج نم هعم نّمو هانقرغأف ء««رصم» ضرأ نم ليئارسإ ينب ب عم هجرخيو ىسوم جعزي نأ نوعرف دارأف )۳ ٠١(

 .مه ًاباقع
 نم ًاعيمج مكب انثج ةمايقلا موي ءاج اذإف ««ماشلا» ضرأ اونكسا :ليئارسإ ينبل هدنجو نوعرف كاله دعب نم انلقو )٠١4(

 .باسحلا فقوم ىلإ مكروبق
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 هللا لص دمحم ىلعنآر قلا اذهانلزنأ قحلابو(5١٠)

 «مهباقعو مهباوثو مهيهنو دابعلا ِرْمآل ملسو هيلع
 ليديتلاو رييغتلا نم ظفحلاو لدعلاو قدصلابو

 ةنجلابًارشبم الإ -لوسرلا اهيأ- كاتلسرأ امو .لزن
 .رفكو ىصع نمل رانلاب افوخمو «عاطأ نمل

 هاب ًانآرق -لوسرلا اهيأ- كيلإ انلزنأو 00

 لالضلاو ىدهلا نيب ًاقراف هاتلّصَفو هانمكحأو

 ةدؤت يف سانلا ىلع هأرقتل ؛لطابلاو قحلاو

 ىلع «ءيش دعب ًائيش ءأقّرفم هانلّرتو لهو

 .لاوحألا تايضتقمو ثداوحلا بسح

 را
E 

a ا 

 ا

 ا اار لق اَعوُسُخ

 نوا ټر تاخر كوا وره ر ویس اتال

 ِءاَرَسإِلاٌةَروْس

 نکیرلواد وذل ید ہود القو کیس كلب

 ھی نكمل یو كروت فكيت اير هل

 :نيبذكملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- لق )٠١0(

 هديزي ال مكنايإ نإف ؛اونمؤت ال وأ نآرقلاب اونمآ

 e ٤ E ا ءالعلا نإ .ًاصقن هب قلی ال مكبيذكتو ہلاک

 كل ب - ا «نآرقلا لبق نم ةقباسلا بتكلا اوتوأ نيذلا

 5 نآرقلا مهيلع ئرق اذإ ءيحولا ةقيقح اوفرعو
I 4 5 8وأ سرس وكس س  | 

 5 ا کک اودع 1 هلل ايظعت مههوجو ىلع نودجسيف «نوعشخمي

 .هل ًاركشو «ىلاعت
 دنع ملعلا اوتوأ نيذلا ءالؤه لوقيو )3١(

 ١ هفصيامم هل ةئربتو انبرل اهيزنت :نآرقلا عامس
 بأ هيف نيم 2 باوث نم ىلاعت هللا دعو ناك ام «هب نوكرشملا
 3 : .ًاقح ًاعقاو الإ باقعو

 «مههوجو ىلع نيدجاس ءالؤه عقيو )
 .هتردق ميظعو هللا رمأل ًاعوضخ هظعاومو نآرقلا عامس مهديزيو «نآرقلا ظعاومب ًارثأت نوكبي

 «نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا «نمه ر اي هلأ اي :كلوقب ءاعدلا كيلع اوركنأ نيذلا كموق يكرشمل -لوسرلا اهيأ- لق )0١(

 «نوكرشملا كعمسيف ؛كتالص يف ةءارقلاب رهجت الو .ىنسح اهلك هءارسأ نأل ؛ًادحاو ًابر نوعدت مكنإف هومتوعد هئامسأ يأبف
 .سمهاو رهجلا نيب ًاطسو نكو «كباحصأ كعمسي الف اهب ريت الو

 هل نوكي الو «هتيهولأ يف كيرشلاو دلولا نع هَّزنت يذلا «ءانثلاو لامكلا هل يذلا هلل دمحلا :-لوسرلا اهيأ- لقو
 ال هدحو هتدابعو هيلع ءانثلاب ًامات ًايظعت همّظعو «هيلإ نوجاتحملا ءارقفلا مهو «يوقلا ينغلا وهف هقلخ نم لو هناحبس

 .هل هلك نيدلا صالخإو «هل كيرش

 *'( فهكلا ةروس #

 لع لزنأف لّضفت يذلا «ةيويندلاو ةينيدلا ءةنطابلاو ةرهاظلا همعنبو ؛لامك فاصوأ اهلك يتلا هتافصب هللا ىلع ءانثلا )١(
 .قحلا نع ليملا نم ًائيش هيف لعجي ملو «نآرقلا ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسرو هدبع

 نيقدصملا رشبيو «هدنع نم ديدش باذع نم نيرفاكلا رذنيل ؛ضقانت الو هيف فالتخا ال «أريقتسم ًاباتك هللا هلعج (۳ ۰۲)
 .ًادبأ هنوقرافي ال ميعنلا اذه يف نوميقي «ةنجلا وه ًاليزج ًاباوث مهل نأب .تاح اصلا لامعألا نولمعي نيذلا هلوسرو هللاب

 .ًادلو هللا ذختا :اولاق نيذلا نيكرشملا هب رذنيو (5)
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 وس ريزا

eTالكت راكم يب  
2 توين هو

 كسب كاع 

 ھىس ِثِدَحْلَ اكول نإ راكع ا

 م 0 و 1

 َتبِسَحَمأ © انجل َديِعَص اهم نو جاني
 ١" © اباء نمای ا 0

 : 0 لاق ينكلالا

 ملعلا نم ءيش نيكرشملا ءالؤه دنع سيل ()

 دنع نكي مل امك «دلولا ذاختا نم هلل هنوعّدَي ام ىلع

 ةلاقملا هذه تمّظَع ءمهودّلق نيذلا مهفالسأ

 الإ نولوقي ام مههاوفآ نم جرخت يتلا ةعينشلا

 .ًايذاك ًالوق

 اغ كسفن كلهم -لوسرلا اهيأ- كلعلف (5)

 ؛كنع مهضارعإو كموق يوت رثأ ىلع ًانزحو
 .هب اولمعيو نآرقلا اذهم اوقدصي مل نإ

 نم ضرألا هجو ىلع ام انلعج اَّنِإ (۷)
 :مهربتخنل ؛اهلهأل ةعفنمو ءاهآلامَج تاقولخملا
 ًالمع أوسأ مهمأو ءانتعاطب ًالمع نسحأ مه

 .قحتسي اهب ًالك يزجنو «يصاعم اب
 ةنيزلا كلت نم ضرألا ىلعام نولعاجل اّنإو (۸)

 .هيف تابن ال ابارت ايندلا ءاضقنا دنع

 باحصأ ةصق نأ -لوسرلا اهيأ- نظت ال (9)

 مهؤارسأ هيف تيك يذلا حوللاو فهكلا
 تاومسلا قلخ نإف ؛ةبيرغو ةبيجع انتايآ نم
 .كلذ نم بجعأ امهيف امو ضرألاو

 ناّبشلا أجل نيح -لوسرلا اهيأ- ركذا )٠١(

 مهموق ةنتف نم ةيشخ ؛فهكلا ىلإ نونمؤملا
 انبر :اولاقف ,ماتصألا ةدابع ىلع مهماغرإو «مه

 نم انظفحتو ءاهب انتبثت :ةمحر كدنع نم انطعأ

 .نيلاض ريغ نيدشار نوكنف «بحت يذلا لمعلا ىلإ انلصوي يذلا باوصلا قيرطلا انل رسيو ءرشلا

 .ةريثك نينس فهكلا يف اوقبف «قيمعلا مونلا مهيلع انيقلأف )١١(

E Elيف طبضأ مهثبل ةدم يف نيتعزانتملا نيتفئاطلا يأ زّيمتتف ؛لزألا يف هانملع ام سانلل رهظنل ؛  
 ؟ةليوط ةدم وأ «موي ضعب و أ موي اوثبل لهو ءاصحاإلا

 مهانذزو «هرمأ اولثتماو مهبراوقَّدص َناّبُش فهكلا باحصأ نإ .قدصلاب مهربخ - لوسرلا اهيأ- كيلع صقن نحن (1)

 .قحلا ىلع ًاتابثو ىده
 ٍمانصألا ةدابع كرت ىلع مهمولي وهو «رفاكلا كلملا يدي نيب اوماق نيح هب مهتميزع انددشو «ناميإلاب مهمولق انيّوقو )١5(

 ًارئاج ًالوق انلق دق اَّنُكل اذه ريغ انلق ول «ةهمآلا نم هريغ دبعن نل «ضرألاو تاومسلا بر وه هدبعن يذلا انبر : هلاولاقف

 .قحلا نع ًاديعب

 دشأ دحأ الف «حضاو ليلدب اه مهتدابع ىلع اون اًلهف ءهللا ريغ ةآ مه اوذختا انموق ءالؤه :ضعبل مهضعب لاق مث )٠١(

 .هتدابع يف هيلإ كيرشلا ةبسنب بذكلا هللا ىلع قلتخا نم ًالظ
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 متكرتو «مکنیدب مكموق متقراف نيحو (1)

 ىلإ اوؤجلاف هللا ةدابع الإ ةهآلا نم نودبعي ام

 طبي هدحو مكبر ةدابعل لبجلا يف فهكلا

 «نيرادلا يف هب مكرتسي ام هتمحر نم مكبر مكل

 مكتايح يف هب نوعفتنت ام مكرمأ نم مكل لهسيو

 .شيعلا بابسأ نم
 مونلا مهيلع هللا ىقلأ كلذ اولعف ملف )١1(

 سمشلا -مهل دهاشملا اهيأ- ىرتو . مهظفَحو

 ةهج ىلإ مهناكم نع ليمت قرشملا نم تعلط اذإ

 «راسيلا ةهج ىلإ مهكرتت تبرغ اذإو «نيميلا
 ةرارح مهيذؤت الف «فهكلا نم عستم يف مهو

 يذلا كلذ ءاوهلا مهنع عطقني الو سمشلا

 نم .هللا ةردق لئالد نم ةيتفلا ءالؤهب هانلعف

 «قحلا ىلإ قفوملا وهف هتايآب ءادتهالل هللا هقفوي

 هدشري ًانيعم هل دجت نلف كلذل هقفوي مل نمو

 ل وهو و SS ا

 تا داق لت تَحلطاَدِإَسْمَّشلَأ رتو @

 وجو فو لامل | تاد رع داو نمي
 طك و 5

 سو وهف هلا دقوم تب 31 ٍداَءَنِم كلك هلم 8

 انكار یس م شرم اكورد َدَج نافل و

 Yi وو لاما ت تدون رات ةه تط

OTE 00 
 رعب ك لدو © يقْنَرْهْنم هتعمل اار

 اننيلاو 6 انس هنري ر اول استيل

 aE مو مو

EAوزه  
 هللا ديب نالذخلاو قيفوتلا نأل ؛قحلا ةباصإل
 .هدحو

E OW 

 رنز5 قاتما هک
 FENG اوره نإ اهاَدَحَلْْمَي

 ۴ و

2 Se 

 ا

 .ًاعزف مهنم كسفن تَنِ ءًابراه مهنع تربدأل مهتنياع ول «فهكلا ءانفب هيعارذ دام مهبحاص يذلا

 :ًاضعب مهضعب لأسي يكل ؛ ربت نود مهتئيه ىلع مهمون نم مهانظقيأ ةليوطلا ةدملا هذه مهانظفحو مهانمنأ امكو (19)

 ِمْلِع اوْضَّوَف :رمألا مهيلع سبتلا نورخآ لاقو «موي ضعب وأ ًاموي انثكم :مهضعب لاقف ؟انه نيمئان انثكم تقولا نم مك
 ةنيدملا لهأ ّيأ :رظنيلف انتنيدم ىلإ هذه ةيضفلا مكدوقنب مكدحأ اوليرأف «هومتشكم يذلا تقولاب ملعأ مكبرف «هلل كلذ

 مكب َّنَمِلْعُي الو ءانرمأ رهظيو فشكنن ال ىتح عئابلا عم هئارش يف فطلتيلو «هنم توقب مكتأيلف ؟ًاماعط بيطأو لحأ
 .سانلا نم أدحأ

 اوزوفت نلو هارافک اوریصتف «مهنید ىلإ مكودري وأ ؛مكولتقيف ةراجحلاب مكومجري مکیلع اوعلّطي نإ مكموق نإ ( ٠١
 .ًادبأ -كلذ متلعف نإ- ةنجلا لوخد نم مكبلطمب
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 دعب «نامزلا كلذ لهأ مهيلع انعلطأ ءاهدعب و ف ل د مهانظقيأو ةريثك نيس مهامنا مكر (۲) 51| نوح ريدم اوتل زها لكم

 ثعبلاب هللا َدْعَو نأ سانلا ملعيل ؛مهئوعبم وع أوم ا r م RICE 5 وق هج 8 ےس اهب ءاج يتلا مهاردلا عون عئابلا فشك نأ رار ھت یب ورمي دهبي
 عزانتي ذإ ءاهيف كش ال ةينآ ةمايقلا نأو ءقح چ رول س © دج يَ ند ب آره

 :ةمايقلا رمأ يف فهكلا باحصأ ىلع نوعلطملا چ هع هوو داس روو ےس مبا ۴

 83 یر اکو س روا 2

 317 E رام مهت دوپ

 مهعالطإ هللا لعجف هرِكْنُم نيو اه ِتْْيُم نوف
 ىلع نينمؤملل ةجح فهكلا باحصأ ىلع

 باب ىلع اونبا :مهيلع نيعلّطملا نم قيرف لاق 08 ءىسى وقود د هْتَممهف :مهضتَقَتَسشالَو ا وارھ

 مهبر مهنأشو مهوكرتاو «مهبجح ءانب فهكلا لآ تربر تكل اع تلای إ
 ذوفنلاو ةملكلا باحصأ لاقو «مهلاحب ملعأ كأ رر / ا >
 اراده نم برقا یر ند هب نأ سرق تیا

e ET 

 نع ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر یه دقو ر ااو نيام ت هن نرش یا
eنعلو «دجاسم نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ذاختا ا  

 ىهن هن أ اک «هتمأل هاياصو رخآ يف كلذ َلَعَف نم 0

 اهصيصجت نعو ءًاقلطم روبقلا ىلع ءانبلا نع

 دق يذلا ولغلا نم كلذ نأل ؛اهيلع ةباتكلاو آنا

 لآ .اهيف نَم ةدابع ىلإ يدؤي 5 2001010

 نم مهنأش يف نيضئاخلا ضعب لوقيس (۲۲)
8 8 
 لوقيو «مهبلك مهعبار «ةثالث مه :باتكلا لهأ

 مهنماثو ؛ةعبس مه :ةثلاث ةعامج لوقتو «ليلد ريغ نم نظلاب لوق نيقيرفلا مالكو «مهبلك مهسداس ؛ةسمخ مه :رخآ قيرف
 مهددع يف باتكلا لهأ لداجت الف .هقلخ نم ليلق الإ مهددع ملعي ام «مهددعب ملعألا وه يبر :-لوسرلا اهيأ- لق ,مهبلك

 ال مهنإف ؛مهلاوحأو مهددع نع مهلأست الو «بسحف يحولا هب كربخأ ام مهيلع ّصّقَت نأب هيف قمع ال ًارهاظ ًالادج الإ

 .كلذ نوملعي
 .هللا ءاش نإ :لوقتف «ةئيشملاب كلوق َّلَعُت نأ الإ ًادغ ءيشلا كلذ لعاف ينإ :هلعف ىلع مزعت ءيشل ٌنلوقت الو (1 4 7)

 يبر ينيدمم نأ ىسع :لقو «نايسنلا بهذي هللا َرْكِذ نإف ؛هللا ركذاف تيسن املكو هللا ءاش نإ :لوقب نايسنلا دنع كبر ركذاو

 .داشرلاو ىدهلا ىلإ ةلصوملا قرطلا برقأل

 .ةّيرمق ننس عستو ةنس ةثاثالث مهفهك يف ًاماين َناّيَشلا ثكمو (16)

 هيف مدقتت الف هللا نم فيقوتو كلذ يف ملع كدنع سيلو .فهكلا يف مهئبل ةدم نع -لوسرلا اهيأ- تلئتشاذإو

 هعمسو هرصب لامك نم بجعت :يأ «عمسأو هب ْرِصْبَأ ءضرألاو تاومسلا بيغ هل «مهثبل ةدمب ملعأ هللا :لق لب «ءيشب
 .ىلاعتو هناحبس «هعیرشتو هئاضقو همكح يف كيرش هل سیلو «مهرومأ ىلوتي هريغ دحأ قلخلل سيل .ءيش لكب هتطاحإو

 دجت نلو ءاهدعو اهقدصل هتاملكل لّدبم ال يذلا باتكلا هنإف ءنآرقلا نم كيلإ هللا هاحوأ ام -لوسرلا اهيأ- لتاو (۷)

 .هب ذوعت ًاذاعم الو «هيلإ أجلت ًاجلم كبر نود نم

 ضل



 كباحصأ عم -يبنلا اهيأ- كسفن ربصاو (۲۸)

 .هدحو مهبر نودبعي نيذلا نينمؤملا ءارقف نم

 كلذب نوديري ؛ءاسملاو حايصلا يف هنوعديو

 فرصت الو «مهطلاخو مهعم سلجاو «ههجو

 عتمتلا ةدارإل رافكلا نم مهريغ ىلإ مهنع كرظن

 ًالفاغ هبلق انلعج نم ْعِطُت الو ءايندلا ةايحلا ةنيزب

 ديت حك سقت ريض
 اخ نودي یر

 اقوا

OI e 1 

 قحلا وه هب مكتئجام :نيلفاغلا ءالؤه لقو (۲۹) .ًاكالهو ًاعايض هلايعأ عيمج يف هرمأ اقدر ت کک راصو E او ا
 9 را ا ا «هب لمعيو قدصي نأ مكتم دارأ نمف کر
 نت مراکش يئس ن اصح ابا نوسيوه د نم «لعفيلف دحج نأ دارأ نمو «هل ريخ وهف لعفيلف
 || برضو« اقتترم ت باتل كیا ع اه ةديدش ًاران نيرفاكلل اندتعأ انإ .هسفن الإ مَّلَظ امف
 ا فتح تا نینجا کے ایه رک امج یاب یک يف رافكلا ءالؤه ثغتسي نإو ءاهروس مهب طاحأ

 0 EE 22 یل قا نور ترغب ءامب مهل توي «شطعلا ةدش نم ءاملا بلطي رانلا

O EOEظ ور  
 اقتتال وو E 101 رل بح
 < اذه ينو .ًاماقمو مهل ًالزنم رانلا تَحْبَقو «هديزي

 ملف «قحلا نع ضرعأ نمل ديدش ديدبتو ديعو

 .اهاضتقمب لمعي ملو «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةلاسرب نمؤي

 ام ىلع اهصقنن الو «مهروجأ عيضن ال انإ «ةبوثملا مظعأ مهل تاحلاصلا لامعألا اولمعو هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نإ (0)

 .لمعلا نم هونسحأ

 رواسأب اهيف نونبر ءةبذعلا راهألا مهزانمو مهفرغ تحت نم يرجت ء(ئاد اهيف نوميقي تانج مهل اونمآ نيذلا كئلوأ "1

 «ةليمجلا رئاتسلاب ةنادزملا ريالا ىلع اهيف نوئكتي ءهظيلغو ريرحلا قيقر نم تجسن رضخأ نول تاذًابايث نوسّبْلَيو .بهذلا
 .مه ًاناكمو ًالزنم ةنجلا ٍتنُسَحو «مهباوث باوثلا َمُعِن

 انلعج دقو «رفاك رخآلاو «نمؤم امهدحأ :ةقباسلا ممألا نم نيلجر ًالثم كموق رافكل -لوسرلا اهأ - برضاو (۲)

 .ةعفان ةفلتخم ًاعورز اههطسو انتبنأو «ريثك لخنب امهانطحأو «بانعأ نم نيتقيدح رفاكلل

 .رسيو ةلوهسب |هيقسل ًارهن |ههنيب انققشو ءًائيش هنم صِقْنُت مو ءاهرمث نيتقيدحلا نم ةدحاو لك ترمثأ دقو (۳)

 :-هؤلمي رورغلاو- ثيدحلا يف هرواحي وهو نمؤملا هبحاصل لاقف «ىرخأ لاومأو رمث نيتقيدحلا بحاصل ناكو (

 .ًاناوعأو ًاراصنأ زعأو آلام كنم رثكأ انأ
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 هسفنل ملاظ وهو «هتقیدح لخدو (75)

 هتبجعأف «ةعاسلا مايق يف هكشو «ثعبلاب رفكلاب
 ةقيدحلا هذه كِلْبَت نأ دقتعأ ام :لاقو اهرامث

 ْنِإو ءةعقاو ةمايقلا نأ دقتعأ امو «ةايحلا ىدم

 ٌتعجُرو -نمؤملا اهيأ معزت اك- اهعوقو صرف
 ةقيدحلا هذه نم لضفأ هدنع َندجأل يبر ىلإ

 .هدنع يتلزنمو يتماركل ؛ًاًدرمو ًاعجرم 1 20 کک

 ًاظعاو هرواحي وهو «نمؤملا هبحاص هل لاق (۳۷) 19 ييزو كنج نار ن
 مث «بارت نم كقلخ يذلا هللاب رفكت فيك :هل ١

 ةماقلا لدتعم ًارشب كاَّوَس مث «نيوبألا ةفطن نم ا بظحْأَو# ت اا

 رداقلا نأ ىلع ليلد ةرواحملا هذه ينو ؟قلكلاو رع وهبنا تک كتل جا

 مهتداعإ ىلع رداق «قلخلا ءادتبا ىلع ا9 SEES لويو اھش ورع |
 نتي

 3 د ءم

 ىلع ةلادلا كتلاقمب لوقأ ال انأ نكل (*) |١ هيلو كلاش اًرصتنم َناكاَمَوهَنأ ن ل ورة

 يبر هللا وه لضفتملا معنملا :لوقأ امنإو كرفك / 4 ب رھ ةرطأر © ف ويوم قفل اا

 .هريغ ادحأ هل يتدابع يف كرشأ الو .هدحو ضر اتاي ديك 12 SE يد 0

 كتقيدح تلد نيح الهو )۳4-41( 1 ر رے ےس یکی

 هللا ءاش ام اذه :تلقو «هللا تدِمَح كتبجعأف وارد يل ود تامیشک ج

 ينارت تنك نإ .هللاب الإ هليصحت ىلع يل ةوق ال يل

 ًاباذع كتقيدح ىلع لسريو كرفكب ةمعنلا كب سيو ءكتقيدح نم لضفأ ينيطعي نأ بر ىسعف «ًادالوأو الام كنم لقأ

 يف ًارئاغ هنم ىقسُت يذلا اهؤام ريصي وأ «تابن اهيف تبني الو «مدق اهيلع تبثت -بثت ال ءادرج ءاسلم ًاضرأ حبصتف «ءامسلا نم

 .هجارخإ ىلع ردقت الف .ضرألا
 قفنأ ام ىلع ةمادنو ٌةرسح هيفك بمي رفاكلا راصف ءاهيف ام لك كلهف ءةقيدحلاب رامدلا عقوو «نمؤملا هلاق ام َقَمَحَتو (4؟)

 هنم مدن اذهو .ًادحأ هب كرشأ ملف هتردقو هللا مِن تفرع ينتيل اي :لوقيو «ضعب ىلع اهضعب طقس دق ةيواخ يهو ءاهيف

 .هتوقو هسفنب ًاعنتمم ناك امو .هب لزانلا هللا باقع نِم هنوعنمي مهب رختفا نمم ةعامج هل نكت ملو )٤۳(

 .نينمؤملا هدابع نم مهاّلوت نمل ةبقاع ريخو «ًءازج ريخ وه «قحلا هلل ةرصنلاو ةيالولا نوكت دئادشلا هذه لثم يف )٤(

 يهف ءاهلاوز ةعرسو اهتجبب يف اهب اوٌرتغا يتلا ايندلا ةفص -مهنم رْبِكلا ووذ ةصاخبو- سانلل لوسرلا امأ برضاو (54)

 ًارسكتم ًاسباي تابنلا اذه راص ىتح ةريسي ةدم الإ يه امو ارض راصو «هنذإب تابنلا هب جرخف ءامسلا نم هللا هلزنأ ءاك

 .ءيش لك ىلع ةميظع ةردق اذ :يأ ءًأردتقم ءيش لك ىلع هللا ناكو .ةهج لك ىلإ حايرلا هفسنت
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 ايندلا هذه يف ةوقو لاج دالوألاو لاومألا (57)

 حيبستلا ةصاخبو- ةحلاصلا لامعألاو ءةينافلا

 دنع أرجأ لضفأ -ليلهتلاو ريبكتلاو ديمحتلاو

 ةحلاصلا لامعألا هذهو «نينبلاو لاملا نم كبر

 هبر دنع باوشلا نم ناسنإلا وجري ام لضفأ

 .ايندلا يف هلّمأي ناك ام ةرخآلا يف اهب لانيف

 ءاهنكامأ نع لابجلا ليزُت موي مه ركذاو (۷)

 اهرتسي ام اهيلع سيل «ةرهاظ ضرألا رصبتو

 نيلوألا انعمجو «تاقولخملا نم اهيلع ناك امم

 مهنم كرتن ملف «باسحلا فقومل نيرخآلاو
 .ًادحأ

 ال نیّمطصم كبر لع ًاعيمج اوضرُعو (44)
 انيلإ متتجو ؛مكانثعب دقل دحأ مهنم بج
 لوأ مكانقلخ اک ءدلو الو مكعم لام ال ىدارف

 مكئعبن ًادعوم مكل لعجن نل نأ متتنظ لب «ةرم
 .مكلامعأ ىلع مكيزاجنو «هيف

 وأ هنيمي يف دحاو لک لامعأ باتك عضوو (4)

 ببسب هيف امم نيفئاخ ةاصعلا رصبتف «هلاش يف

 :هنونياعي نيح نولوقيو «مهمئارج نم هومدق ام

0 

 متا رھ رش اکا الا

 ر ْ

2 
LT 6ها ا  

 بتحجأأ اھ لاما ایوب و نو ِهِفاَثِم َنيِقِفَشُم

 الصار وراهسملكلإ 0 الك فَص و

7 
 درم أ َنَعَوَصَعق نجل 1 او

 1 5 و
 درڪار نرد نم يلو ارو کودتا

 تاو و أ د ® یلدا سقي

 اًدضَعَنِضمل

02 
 كين رڪ اودا

 وم یجسس َنوُمرَجُمْل وابو وملح توها أوبِِجَيَسرلَ

 ھار تاتار ایرو کرشن ااوظفَراَأ

22 

2 

 5 ارذجتلةكيكمل در ھا

 .ًاتبثم ًارضاح ايندلا يف هولمع ام لك اودجوو !؟اهتبثأ الإ ةريبك الو انلاعفأ نم ةريغص كرتي مل باتكلا اذه ام !انكاله اي

 .هباقع يف صاع دازي الو «هباوث نم عئاط صققتنُي الف «ةرذ لاقثم ًادحأ كبر ملظي الو

 نكل ءًاعيمج ةكئالملا دجسف «هب اورِمأ اب سيلبإ انرمأو «ةدابع ال هل ةيحت «مدآل دوجسلاب ةكئالملا انرمأ نيح ركذاو (00)
 مكل ًاناوعأ هتيرذو -سانلا اهيأ- هنولعجتفأ .ًادسحو ًاربِك دجسي ملو «هبر ةعاط نع جرخ نجلا نم ناك يذلا سيلبإ

 .نمحر لا ةعاط نع ًالدب ناطيشلل نيملاظلا ةعاط ْتَحْبَ ؟مكئادعأ دلأ مهو «يتعاط نوكرتتو مهنوعيطت

 ٌتدهشأ الو ءامهقلخ ىلع مهب نيعتسأف «ضرألاو تاومسلا قْلََت -مهومتعطأ نيذلا- هتيرذو سيلبإ ٌترضحأ ام (01)

 مهريغو نيطايشلا نم نيّلضملا ذختم تنك امو «ريهظالو نيعم ريغب «كلذ عيمج قلخب ٌثدرفت لب «ضعب قلح ىلع مهضعب

 ؟ءيش لك قلاخ انأو ءينود نم ءايلوأ مهنوذختتو «يقح مهيلإ نوفرصت فيكف .ًاناوعأ

 مكورصنيل ؛ةدابعلا يف يل ءاكرش مهنأ نومعزت متنك نيذلا يئاك رش اودان :ةمايقلا موي نيكرشملل هللا لوقيذإ مه ركذاو (00)

 .ًاعيمج هيف نوكلبي منهج يف اكلهم نيدوبعملاو نيدباعلا نيب انلعجو «مهوثيغي ملف مهب اوثاغتساف «ينم مويلا
 .اهريغ ىلإ اهنع فارصنالل ًالدعم اهنع اودجي ملو «ةلاحم ال اهيف نوعقاو مهنأ اونقيأف «رانلا نومرجملا دهاشو (01)
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 كلا وش معرة

 اَول نم ساتل نا ناال
 و

 نيب نأ ساتما ل

 نمر السل رتی اجا |ذ
TEE.تعزل لیزر ھی  

 للي ْرَمَكح رقڪ لا لدو نیرذنمو نيم

 ھۇررا نک ءدارى ِهيَأوُصِحَتُيِل

 يراق لَو ویر تاع ر رد نک اان
 وهمن يح انيبرأم كعادلمجتإ اَدَيَتَصَدَقاَم

 ااو او هب نادا إذ نار ق توک 00
 و

 اڪ اسامي دخ خا و و ةو دروغ ت اكرر

 نآرقلا اذه يف انعّونو انحّصو دقلو (04)

 اوظعتيل ؛لاثمألا نم ةريثك ًاعاونأ سانلل

 تاقولخملا رثكأ ناسنإلا ناكو .اونمؤيو اهب

 .ًالدجو ةموصخ

 مهءاج نيح- ناهيإلا نم سانلا عنم امو (00)

 هعمو ملسو هيلع هللا لص دمحم لوسرلا

 «مهنع هوفع نيبلاط مہر ٍراقغتساو تنآرقلا

 ةنس مهبيصت نأ مهبلطو ءلوسرلل مهّدحت الإ
 مهبيصي وأ «مهيلع نيقباسلا كالهإ يف هللا
 .ًانايِع هللا باذع

 اونوكيل الإ سانلا ىلإ لسرلا ثعبن امو (55)

 «حلاصلا لمعلاو ناميإلا لهأل ةنجلاب نيرشبم
 او ڈیزل لبا

 عمو «نايصعلاو رفكلا لهأل رانلاب نيفّوحمو ےوچ

 تاجا رت ےک ا رمل تاتو هليوم
 يذلا قحلا مهلطابب اوليزيل ؛ًاتنعت لطابلاب ىح تفل ىو لد رر کلھ

 عمامته فح ىت نرخ جم لنآ ےس
 9 ریا ف لسد مفتر اوین

 يججحو يباتك اوذختاو ءلوسرلا هب مهءاج

 .ءازهتساو ةيرخس باذعلا نم هب اوفّوخ امو

 هبر تايآب ظِعَو نم الظ دشأ دحأ الو (00)

 ام ىسنو «هلطاب ىلإ اهنع فرصناف ؛ةحضاولا

 نم هيف ام اوكردي ملو «نآرقلا اومهفي ملف «ةيطغأ مهبولق ىلع انلعج اَّنِإ ءاهنع عجري ملف ةحيبقلا لاعفألا نم هادي هتمّدق

 اودتبي نلو «كل اوبيجتسي نلف ناهيإلا ىلإ مِهَعُدَت نإو «هب اوعفتني ملو هوعمسي ملف «ممصلا هبشي ام مهناذآ يف انلعجو «ريخلا

 .ًادبأ هبلإ

 بونذلا نم اوبسك اب هتايآ نع نيضرعملا ءالؤه بقاعي ول «مهب ةمحرلا وذ ءاوبات اذإ هدابع بونذل روقغلا كبرو (5)

 هنع مهل ةحودنم ال ,مهلاعأب هيف نوزاجي دعوم مهل لب «ةبوقعلاب لجعي ال ميلح ىلاعت هنكلو «باذعلا مه لّجعل ماثآلاو

 .ديحم الو

 انلعجو ءرفكلاب اهلهأ ملظ نيح اهانكلهأ -بيعشو طولو حلاصو دوه موق ىرقك- مكنم ةبيرقلا ىرقلا كلتو (04)

 .هب هللا مهكلهأف باذعلا مهءاج هوغلب نيح ٌكلجأو ًاتاقيم مهكالف

 ًاليوط ًانمز ريسأ وأ «نيرحبلا ىقتلم ىلإ لصأ ىتح ريسلا عباتأ لازأ ال :نون نب عّشْوُي همداخل ىسوم لاق نيح ركذاو (1)

 .ملعلا نم يدنع سيل ام هنم ملعتأل ؛حلاصلا دبعلا ىلإ لصأ ىتح

 ءامه ًاتوق هعم هذخأب ىسوم رمأ يذلا (هتوح ايسنو «ةرخص دنع اسلج نيرحبلا ىقتلم الصو ملف ِرْيَسلا ف اًَدَجو (11)

 .ًاحوتفم ًاقيرط هيف هل ذختيو «رحبلا يف ردحنيو ًايح حبصي توحلا اذإف ةَّمُق يف عشوي هلمحو

e 



 توحلا هيف ايسن يذلا ناكملا اقراف ملف (50)

 انيلإ رضحأ :همداخل لاق «عوجلاب ىسوم رعشو
 .ًابعت اذه انرفس نم انيقل دقل ءراهنلا لّوأ َماعط

 ىلإ انأجل نيح ركذتأ :همداخ هل لاق ()

 نأ تيسن ينإف ؟اهدنع انحرتسا يتلا ةرخصلا

 دجو اي ل ركذأ نأ ناسنأ امو «توحلا نم ناك ام كربخأ

 أ لَه سوم ا 2)  ْتّبد تيملا توحلا نإف ءناطيشلا الإ كل كلذ

 ين ١  «ًاقيرط هيف هل ذختاو ءرحبلا يف زفقو «ةايحلا هيف
 .هنم ٌبَجْعُي ام هرمأ ناكو

 «هبلطن انك ام وه لصح ام :ىسوم لاق (55)

 اعجرف «حلاصلا دبعلا ناكم ىلع يل ةمالع هنإف

 .ةرخصلا ىلإ ايهتنا ىتح امهيشم راثآ ناصقي

 وه اندابع نم ًاح اص ًادبع كانه ادجوف (10)

 هللا ءايبنأ نم يبن وهو- مالسلا هيلع رضَحلا

 ل نم هانْمْلَعَو ءاندنع نم ةمحر هانيتآ «-هللا هافوت

 e .ًايظع لع ادل
 نترك يبان تلا لآ 5 نأ يل نذأتأ :هل لاقو ءىسوم هيلع مَّلسف (17)

 ۸ هايإ هللا كملع يذلا ملعلا نم ينملعتل ؛كعبت

 ؟عفتنأو هب دشرتسأ ام

 .يتمزالمو يعابتا ىلع ربصت نأ قيطت نل -ىسوم اي- كنإ :رضّقلا هل لاق (۷)

 ؟ىلاعت هللا هينملع امم كيلع ىفخت رومأ نم هلعفأس ام ىلع ربصلا كل فيكو (1۸)

 .هب ينرمأت ًارمأ كل فلاخأ الو «كنم هارأ ام ىلع ًارباص هللا ءاش نإ يندجتس :ىسوم هل لاق (14)

 نود كيلع يفخ ام هرمأ نم كل نّيبأ ىتح «هركنت ءيش نع ينلأست الف ينتبحاص نإف :هل لاقو رضَخلا قفاوف )۷١(

 .كنم لاؤس

 نم ًاحول رضا ّعّلَق ابكر الف ف «مهعم ابك ري نأ اهلهأ نم ابلطف «ةنيفس اب ترمف «لحاسلا ىلع نايشمي اقلطناف )7١(

 .ًاركنم ًارمأ تلعف دقل ؟رجأ ريغب انولمح دقو ءاهّلهأ قُتل ؛ةنيفسلا َتْفَرَحَأ : ىسوم هل لاقف ءاهقرخف ةنيفسلا

 ي لع وصلا و :رمألا لوأ نم تلق دقل :رضحلا هل لاق (73)

 .قفرو رسيب ينلماعو «كنم يمّلعت يف ٌةقشم ينفلكت الو لع كطرش ينايسنب ينذخاؤت ال :ًارذتعم ىسوم لاق 9
STSا ل  INR 

 ؟اهب لتقلا قحتست ىتح ءًاسفن لتقت َمِلَو «فيلكتلا َّدح غلبت مل ةرهاط ًاسفن تلتق فيك :لاقو هيلع ىسوم ركنأف رضا

 .ً(يظع ًاركنم ًارمأ َتْلَعَف دقل

 آوت 2
 56 مرچ س

 اَت گار خاف
 ر رو 70

 e اراب نماد



 قيل ةَررُس رتول جا
2 : 

 ملأ :ًاركذمو ًابتاعم ىسومل رضَحلا لاق )۷١(

 ىرت ام ىلع ًاربص يعم عيطتست نل كنإ كل لقأ

 ؟اربخ هب طحت مل ام يلاعفأ نم

 دعب ءيش نع كتلأس نإ :هل ىسوم لاق (77)

 تغلب دق «ينبحاصت الو ينكرتاف ةرملا هذه

 نل ينأ ينئربخأ ثيح ؛رصقت ملو ينأش يف رذعلا ٍقِتيقاَرِفاَدْهَلاَق © ارج :
 .ًاربص كعم عيطتسأ 6 د

 «ةيرق لهأ ايتأ ىتح رض او ىسوم راسف (۷۷) نكد ةرخببلا ف تومي نت غلآ

 عيتماف «ةفايضلا ليبس لعأماعط مهنمابلطف أ ايو يع ةكفَس هس للأمر خرچی
 د ا فطام فقرات تہہ وا گورک

 ىتح هَلْيَم رضا لّدعف ءطقسي نأ كشوي ًالئام دوك و ع 5 00 5

 تذخأل تئش ول :ىسوم هل لاق ءًايوتسم راص ترقاو هؤز هن دينارا رکو
 ؛انماعط ليصحت يف هفرصت ًارجأ لمعلا اذه ىلع رتل قرت ي5

 .انوفيضي مل ثيح تردا صام خرا 6 امار راک د
 ينيب قارفلا تقو اذه :ىسومل رضا لاق (۷۸) 0

 يتلا ياعفأ نم لع تركنأ اب كربخأس ءكنببو 4191| بسوي ملون 5ام لیوا كلك يم نعرا
 لاؤسلا كرت لع مص عطتست ياو ههتلن أ شاكر هنری نأس ل رقاد نک لر

ATESاهيف لع راكنإلاو اهنع . 

 تناك اهنإف اهتقرخ يتلا ةنيفسلا امأ (79)

 اهبيعأ نأ تدرأف «قزرلا ءارو ًايعس اهيلع رحبلا يف نولمعي -مهتجاح ٌدسيو مهيفكي ام نوكلمي ال- َنيجاتحم سانأل

 .اهباحصأ نم ًابصغ ةح اص ةنيفس لك ذخأي ًاكلم مهمامأ نأل ؛قرخلا كلذب

 ىلع هيدلاو لم ًايح مالغلا يقب ول انيشخف «َنْيئِمؤم همأو هوبأ ناكو ءًارفاك هللا ملع يف ناكف هتلتق يذلا مالغلا امأو )۸٠(

 .هيلإ ةجاحلل وأ هايإ (مهتبحم لجأل ؛نايغطلاو رفكلا
 .امهب ًاربو ًانيدو ًاحالص هنم ريخ وه نمب هيوبأ هللا لِدْيُي نأ اندرأف (61)

 نم امه زنك هتحت ناكو رادجلا اهيف يتلا ةيرقلا يف نيميتي نيمالغل ناك هنإف ىوتسا ىتح هّلْيَم ٌتلَّدع يذلا طئاخلا امأو (89)

 امو ءاههب كبر نم ةمحر امهزنك اجرختسيو ءايهتوق اغلبيو ارّبكي نأ كبر دارأف ءًاحاص ًالجر امهوبأ ناكو ؛ةضفلاو بهذلا

 هبابسأ كل تيب يذلا كلذ «هللا رمأ نع هتلعف امنإو «يسفن ءاقلت نمو يرمأ نع هّتلعف ينتيأر يذلا عيمج ىسوماي ٌُتلعف

 .اهيف لع راكنإلاو اهنع لاؤسلا كرت ىلع ًاربص عطتست مل يتلا رومألا ةبقاع وه

 مكيلع ٌصقأس :مح لق «حلاصلا كلم ا نينرقلا يذ ربخ نع كموق نم نوكرشملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- كلأسيو (۸۳)

 .هب نوربتعتو «هنوركذتت ًارْكِؤ هنم



 كلا ةَيوُس رتا وجا

2 2 
 لك نم هانيتآو «ضرألا يف هل انكم انإ (85)

 000 نتا ريت ا 0 0 'ؤ نمي ديري ام ىلإ اهب لصوتي ا هيف
 7 .كلذ ريغو ءادعألا رهقو نئادملا حتف

 ® دجب قرطلاو بابسألا كلتب ذخأف (85)

Eقاچت فزت هل هانم 5  

 اصمم ءنار 051 دعب 8 برغم ىلإ نينرقلا وذ لصو اذإ ىتح (4)

 يح Hê © رار قمر وسو ىش | . يف برغت اهأك نيعلا ىأرم يف اهدجو سمشلا
 ر لَو اعطا دین دليم مكب 8ل اهبرغم دنع دجوو «ةوسأ نوط تاذ ةراح نيسع
 H0 هَ ذكراك ھاي اف . لتقلاب مهبذعت نأ امإ نينرقلا اذ اي :انلق .ًاموق

 اَمقاَمنوُد نمونا ا بک رى هس 0 نسجت نأ امإو «هللا ديحوتب اورقي مل نإ هريغ وأ

 د سز

 نامو برع نام نر امنو

 وو .داشرلا مهرصبتو ىدهلا مهملعتف مهيلإ

 خخ کک راو کک e مهنم هسفن ملظ نم اأ :نينرقلا وذ لاق (۸۷) نإ داراق @ الر دوهمي 5 ( 5

 ن عار الملقا فوڈ يف جام ور ن اا وم فريك هيريوتك
 نويابىر ون ىکا اتوا یوا لحج .منهج ران يف ًايظع ًاباذع هبذعيف «هبر

 وس ر داری ر نوا : 063:61 #)  هدحوو هب قصف هبرب مهنم نمآ نّمامأو (۸۸)
2 

 2 کک E 6 6 نسحنسو «هللا نم ًاباوث ةنجلا هلف هتعاطب لمعو
 .ةلماعملا هل رّسينو لوقلا يف هل نيلنو ءهيلإ

 ًاعبتم قرشملا ىلإ نينرقلا وذ عجر مث(
 .اهايإ هللا هاطعأ يتلا بابسألا

 .سمشلا نم مهلظي رجش الو «مهرتسي ءانب مه سيل موق ىلع علطت اهدجو سمشلا علطم ىلإ لصو اذإ ىتح ()
 .راسو هّجوت (ثيح «ةميظعلا بابسألاو ريخلا نم هدنع اب انُمْلِع طاحأ دقو كلذك (41)

 .هايإ اهانحنم يتلا بابسألاو قرطلاب ًاذخآ نينرقلا وذ راس مث (41)

 .مهريغ مالك نوفرعي نوداكي ال ًاموق (نود نم دجو ءامهءارو امل نيزجاحلا نيلبجلا نيب ام ىلإ لصو اذإ ىتح ()

 ثرحلا كالهإب ضرألا يف نودسفم -مدآ ينب نم ناتميظع ناتّمأ امهو- جوجأمو جوجأي نإ :نينرقلا اذ اياولاق (44)

 ؟مهنيبو اننيب لوحي ًازجاح مهنيبو اننيب لعجت نأ ىلع ألام كل عمجنو ءًارجأ كل لعجن لهف «لسنلاو

 .ًادس مهنيبو مكنيب لعجأ مكنم ةوقب ينونيعأف «مكلام نم يل ريخ نيكمتلاو كلملا نم يبر هيناطعأ ام :نينرقلا وذ لاق (45)

 راص اذإ ىتح «رانلا اوجججأ :لامعلل لاق «نيلبجلا يبناج هب اوذاحو هوعضوو هب اوؤاج اذإ ىتح ءديدحلا عطق ينوطعأ (47)
 .هيلع هغرفأ ًاساحن ينوطعأ :لاق ءًاران هلك ديدحلا

 دعبل هلفسأ نم هوبقني نأ اوعاطتسا امو «هتسالمو هعافترال ؛دسلا قوف دعصت نأ جوجأمو جوجأي تعاطتسا ايف (۷)

 و 2 1 نأ اوما امم طق 2

 -1 و 0

 .هتوقو هضرع



 ك ارو رسال نجل

 ردو نو ًازجاح هتينب يذلا اذه :نينرقلا وذ لاق (48) 000 راج ردو جادا یر ن هردم
 ير نم ةمحر جوجأمو جوجأي داسف نع

 جوجأي جورخب يبر دعو ءاج اذإف «سانلاب 3

 «ضرألاب ًايوتسم ًامدهنم ءاكد هلعج جوجأمو ر

0 ا ١
 ضرألاب ايوتسم امدهنم ٤ 0 

 AEA ا ل قود نم ىداَبعْأو دحين أ ورم نذل بَِقَل© ا

 ؛نيطلتغ ضعب يف مهضعب جوسي -انْدعَو 1 داران لکھ رتن ریک رجا تغ 5
9 ES آن وسر ايدل 52 7 ریتم ٤

 اخف كلل «نرَقلا» يف خفنو «مهترثكل 

 .ءازجلاو باسحلل ًاعيج قلخلا 5 تطوي ت ل 0 كبلز © اَن
 ا و ا يل الا أي كر

 .مهتبقاع ءوس مه م مه ا وور 3 ر 0 |

 ءاطغ يف ايندلا يف مهنيعأ تناك نيذلا 20 ا ر اک
 DS لأ ايف 8 سودا تره تاک تحلل

 نوقيطي ال اوناكو «يتايآ رصبت الف يركذ نع ر 6

 .يلوسربو يبالامإلا لب ةلصولا يججح عاس | دقي يلدز ف © نعني |
 يدابعاوذختي نأ يب اورفك نيذلا نظفأ 23١١7 ( ارز © ويمن جیا e ا
 اندتعأ انإ ؟مهل ءايلوأ اونوكيل ؛يريغ نم ةهلآ ا يا 1ك

 ٍ .ًالزنم نيرفاكلل منهج ران ا اورام قرشا اکرم عزمت رکا
 له :ارذحم سانلل -لوسرلا اهيأ- لق( 7

 ؟الامعأ سانلا رسخأب مكربخُت

 ىده ىلع نكي ملف «ليبسلا ءاوس ّلض نمت مهريغو كموق وكر شم مهو- ايندلا ةايحلا يف مهلمع ّلض نيذلا مهنإ )٠١(
 .مهلامعأ يف نونسحم مهنأ نونظي مهو -باوص الو

 ؛مهلوعأ تلطبف «ةمايقلا موي هءاقل اوركنأو ءاهب اوبّذكو مهبر تايآب اودحج نيذلا مه «ًالامعأ نورسخألا كئلوأ )٠٠١(

 .ًاردق ةمايقلا موي مه ميقن الف «مهرفک ببسب

 .ةيرخسو ًءازهتسا هلسر ججحو هتايآ مهذاختاو للاب مهرفك ببسب ؛ ؛منهج ران وه مهامعأ طوبحل مه دملا ءازجلا كلذ 2 ٠١

 .ًالزنم اهلضفأ يهو ءاهطسوأو ةنجلا لزانم ىلعأ مهل «تاحلاصلا اولمعو «يلسر اوقَّدصو «يب اونمآ نيذلا نإ 0 ٠

 .اه مهبحو اهيف مهتبغرل ًالّحت اهنع نوديري ال ءًادبأ اهيف نيدلاخ )۱٠۸(

 ىلإ هاحوأ امو «همكحو هملع نم هللا مالك اهب بتكي يتلا مالقألل اربح رحبلا ءام ناك ول :-لوسرلا اهءأ- لق )3١9(

 ةفص تابثإ ةيآلا ينو .هل ًاددم ىرخأ ًاراحب رحبلا لثمب انتج ولو .هللا تاملك دفنت نأ لبق رحبلا ءام دفنل «هلسرو هتكئالم

 .هلامكو هلالجب قيلي امك ةقيقح -ىلاعت- هلل مالكلا
 فاخي ناك نّمف ءدححاو هلإ مكحلإ اهنأ يبر نم لإ ىحوي مكلثم رشباانأ نإ :نيكرشملا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ- لق )1١(

 .هريغ ًادحأ هعم ةدابعلا يف كرشي الو «هعرشل ًاقفاوم هبرل ًاح اص ًالمع لمعيلف «هئاقل موي هباوث وجريو هبر باذع

4 



 4 میرم ةروس
 فورحلا ىلع مالكلا قبس 4 ضعيه حو (1)
 .ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعّطقملا

 ا هصقنس ءايركز هدبع كبر ةمحر ركْذ اذه (۲)
 قمل قو إبر لاھي کھ رخل ةع كلذ ق نك

 س َتَرَكَيَعْد نڪ آ ر واب س سالا لع شاو ًاصالخإ متأو لمكأ نوكيل ؛ًارس هبر اعد ذإ ()

 وم .ةياجإلل ىجرأو هل
 ندري ضرب ار كلل نيل به بهار «يمظع فعضو هُتْرِبَك نإ بر :لاق ()
 تاير رب ھا يَرةَلَعَجَأ 0 ًامورحم لبق نم نكأ ملو ءيسأر يف بيشلا رشتناو
 000 لكَ یتش 0 عدلا نم

E e 
 هاو س] تي 71

2 
 دلت ال ًارقاع ىتجوز تناكو «كيلإ كدابع

 .ًانيعمو ًاثراو ًادلو كدنع نم ىنقزراف

 وس

 اذه لعجاو ءبوقعي لآ ةوبنو توبن ثري (1)

 .كدابع نمو كنم ًايضرم دلولا
 انبهو دق ؛كئاعد ةباجإب كرشبن اّنِإ ايركز اي (۷)

 اذهب هلبق ًادحأ ٌمَسُن ل «ىحي همسا ًامالغ كل

 رس اک

 ل وس لاي ےک یس مايل ع
 ب ر ساحی ل هيت ياري ا

 .مسالا

 ةقرو ربكلا يف ةياهنلا تغلب دق انأو دلت ال ًارقاع يتآرما تناكو «مالغ يلنوكي فيك ٌبر :ًابجعتم ايركز لاق (۸)

 ؟مظعلا

 ّنكلو ءًايتع ربكلا نم كغولبو «أرقاع كتأرما نوك نم لوقت اك رمألا اذكه :هنم بّجعت اع ايركز ًابيجم كّلَملا لاق (9)

 دقو :لاقف هنع لأس ام بجعأ وه ام ايركزل هناحبس هللا ركذ مث يلع نّيه لهس رمأ ةيفيكلا هذه ىلع ىبحي ٌقْلَح :لاق كبر

 .ًادوجوم الو ًاروكذم ًائيش كت لو «ىبحي لبق نم تنأ كتقلخ

 ىلع ردقت ال نأ كتمالع : لاق «ةكئالملا هب يننَرَش ر ام قمت ىلع ةمالع يل لعجا ثر : هنانئمطا يف ةدايز ايركز لاق (۱۰)

 .ىفاعم حيحص تنأو ءاهمايأو لايل ثالث ةدم سانلا مالك

 ًءاسمو ًاحابص هللا اوحّبَس نأ :مهيلإ راشأف «دلولاب هيف رّشُب يذلا ناكملا وهو «هالصم نم هموق ىلع ايركز جرخف )1١(

 .ىلاعت هل ًاركش

o 



 ووش رتكرتيتلا ل

 هيف مهفيًاغلبم غلبو :ىيحي دلو املف(11) ( 9 0
 داهتجاو ٌدجب ةراوتلا ذخأي نأ هللا هرمأ ءباطخلا

 ظفحب داهتجاو دجب ةاروتلا ذخ ىيحياي :هلوقب

 هانيطعأو ءاهع لمعلاو ءاهيناعم مهفو ءاهظافلأ كوي 2000 ي

 .نسلا ريغص وهو «مهفلا نسحو ةمكحلا َتَدَبتنَْذإ 0

 نم ةراهطو اندنع نم ةبحمو ةمحر هانيتآو )١75( و جج ھنر نذر اکا ھیفآ نم ر

 ًايدؤم ؛ىلاعت هلل اعيطم افئاخ ناكو .بونذلا 451 يإل ايوسارَسباهَل رماح وراه اتلس

 .همراح ًابنتجم «هضئارف 8 لوران امال 6 0 200

 نکی مو ءامهاعيطم هيدلاوب اراب ناكو (14)» 5 ل بمالك
 «هيدلاو ةعاط نع الو «هبر ةعاط نعًاربكتم ٍ باروز و

EE 7 20113هيدلاول الو «هبرل ًايصاعالو 9 . 

 ka 2 ب موي دل ةامأو ني لع هللا نم مالو (18)
 RA دنا هام :اًضَمَمارَم رفا ڪرام

 ربخ نآرقلا اذه يف -لوسرلا اهبأ-ركذاو (17) قتال شاملا اهدا نام

 ًاناكم اه تذختاف ءاهلهأ نع تدعابت ذإ ميرم © © ايناس تن ٺڪر اده تمي

 .مهنع قرشلا يباع 151 © برس كد كبَر دَ نراه نما هلا
 اهرتسي ًارتس اهلهأ نود نم تلعجف (۱۷) 6 € ۵بج دع طيش انا عن رم و

 «ليربج كّلملا اهيلإ انلسرأف «سانلا نعو مهنع ق

 .قّللا مات ناسنإ ةروص يف اه لّمتف
 .هللا يقتي نمم تنك نإ ءوسب ينلانت نأ كنم نمحرلاب ريجتسأ ينإ :هل ميرم تلاق (18)

 .بونذلا نم ًارهاط ًامالغ كل بهأل ؛كيلإ ينثعب كير لوسر انأ انإ :كّلملا اه لاق (19)

 ؟ةيناز أ لو ءلالح حاكنب رشب ينسسمي مو «مالغ يل نوكي فيك : كّلَملل ميرم تلاق (۲۰)

 ؛لهس يلع رمألا : لاق كبر نكلو يغب نوكت ملو ءرشب كسسمی مل هنأ نم نيفصت اک رمألا اذكه : كّلَملا ال لاق (۲۱)

 هذه ىلع ىسيع دوجو ناكو «سانلابو هتدلاوبو هب اتم ةمحرو «ىلاعت هللا ةردق ىلع لدت سانلل ةمالع مالغلا اذه نوكيلو
 .هذوفن نم دب الف :ظوفحملا حوللا يف ًاروطسم ءارّدقم ًاقباس ءاضق ةلاحلا

 «كلذ ببسب لمحلا عقوف ءاهِيجَر ىلإ ةخفنلا تلصوف ءاهصيمق بْبَج يف ليربج خفن نأ دعب مالغلاب ميرم تلمحف )١١(

 .سانلا نع ديعب ناكم ىلإ هب تدعابتف
 ىَرْدُي الو هرَكْذُيالو فرع ال ًائيش تنكو ؛مويلا اذه لبق تم ينتيلاي :تلاقف ةلخنلا عذج ىلإ لمحلا قلص اهأجلأف (؟)

 ؟انأ نَم

 .ءام لوُذَج كتحت كبر لعج دق «ينزحت ال نأ :ىسيع وأ ليربج اهادانف (۲)
 رڪ

 .هتعاس نِم ينج اضَع ًابطر كيلع ْطِقاَسُت ةلخنلا عذج يكّرَحو )٠٠(

۳٦ 



 رزم ةروس وقعت

 2 مك هن م“ 1

 وت َدحأر بلا موتا وای بوما | ي ءاملا نم يبرشاو ءبطرلا نم يلكف (17)
 ا ا ي سالا نم تيار لو يس هل 0 انلا نم تيأر نإف «دولوم لاب ًاسفن ىبيطو

 8 يی ٌتْبَجْوَأ ينإ :هل يلوقف كرمأ نع كلأسف ًادحأ

 ارد تسع راه تش نود «مهعرش يف ادبعت ناك توكسلاو .سانلا

 دالة ©اكيَصِدَيَمْلا 8 : و ی ر م اا نم اهدولوم لمحت اهموق میرم تتأف (۲۷)
 5 تو يصدم ب :املاولاق كلذك اهوأر ملف ,ديعبلا ناكملا

 چ .ىرتفم ًاريظع ًارمأ تئج دقل ميرم اي 00 أ كابىلى

 اعل يدوب اَمر © اًح ُتَمْداَم َةلكلأَو | ناك ام نوراه حلاصلا لجرلا تمخأ اي (۲۸)
 نوما ۇر دلو مب ع کلا ھاو راج كمآ تناك امو ءشحاوفلا ينأي ءوس لجر كوبأ
 ا 2 .ءاغبلا قأت ءوس ةأرما

 قلالي ءانإ یکی کر ایم کر ©  هولأسيل ىسيعاهدولوم ىلإ میرم تراشأف (۲۹)
 تعيس رار ومدحت يوكن © دوري وفعل ل نم ملكن فيك :اهيلع نیرکنم اولاقف «هوملکیو

 رد یر مکا او ھ وكم كد لوقوع ئارم ساد ؟ًاعيضر ًالفط هدهم يف لازيال
 و ملا ءو عا مو فا :عضري هدهم يف وهو ىسيع لاق (۰)
 2) ‹ليجنإلا وهو «باتكلا يئاطعإب ىضق هللا دبع

 | یھ ردت ناور تک رار لقب ور
 5 هردو نضال نايس ا )اتي عقلاو ريحا ميظع ينلعجو (7)
 5 ءاتيإو ةالصلا ىلع ةظفاحملاب يناصوأو ءُتْذَحُو
 .ًايح تيقب ام ةاكزلا

 .يبرل ًايصاع ًايقشالو ءًأربكتم ينلعجي ملو «يدلاوب اراب ينلعجو ("؟)

 .ةمايقلا موي ًايح ثعبأ مويو «تومأ مويو ءُتْدِلُو موي هللا نم لع نامألاو ةمالسلاو ()
 لوق هنوك لاح «ةيرم الو كش ريغ نم «ميرم نب ىسيع وه هّربخو هّتفص -لوسرلا اهيأ- كيلع انصصق يذلا كلذ ("5)

 .ىراصنلاو دوهيلا هيف كش يذلا قحلا

 «هدارأو رومألا نم ًارمأ ىضق اذإ «كلذ نع سّدقتو هّرنت ءًادلو هقلحو هدابع نم ذختي نأ هب قيلي الو ىلاعت هلل ناك ام (75)

 .هدارأو هءاش اک نوكيف ««نك» :هل لوقي امنو «هيلع عنتمي مل ءًاريبك وأ ًاريغص

 ءاوس متنأو انأف هل كيرش ال هدحو هودبعاف مكبرو يبر هدحو وه هيلإ مكوعدأ يذلا هللا نإو :هموقل ىسيع لاقو ")

 .هيف جاجوعا ال يذلا قيرطلا وه اذه هل عوضخلاو ةيدوبعلا يف

 :لاق نم مهنم «ىراصنلا مهو هيف لاغ مهنمف «مالسلا هيلع ىسيع رمأ يف مهنيب ايف باتكلا لهأ نم قّرِفْلا تفلتخاف (۷)

 «دوهيلا مهو هنع يفاج مهنمو «-نولوقي اع هللا ىلاعت- ةثالث ثلاث :لاق نم مهنمو «هللا نبا وه :لاق نم مهنمو «هللا وه

 .ةمايقلا موي وهو «لوهلا ميظع موي دوهش نم اورفك نيذلل كالهف ءراجنلا فسوي نبا :اولاقو ءرحاس :اولاق
 ايندلا هذه يف مويلا نوملاظلا نكل !!كلذ مهعفني ال نيح «هللا ىلع نومُدْفَي موي «ةمايقلا موي مهرصبو مهعمس ّدشأ ام (۳۸)
 .قحلا نع نيب باهذ يف

¥ 



 ريما توش تكول

 ا غري سانلا -لوسرلا اهيأ- EY | يؤول نطو ییا ورک ردد

 شبك هنأك توملاب ٌءاَجّيَو ءرمألا ىضقي نيح ا و ا ا
 Aa E 2 اف یل 5 ا با
 لهآ ريصيف «قلخلا نيب لصقيو «حبذيف «حلمأ | E ٤ تكلا

 مهو هرانلا ىلإ رفكلا لهأو ةنجلا لإ نايإلا 1و تباكي هيل لاق © ََباَعَدِصَ ریا
 مهف «هباورذنأ اًمع ةلفغ يف ايندلا هذه يف مويلا ٣ 1 ایس

 .حلاصلا لمعلا نولمعي الو «نوقدصي ال

 اهيا مو رال ةوكراولا نت ا 9

 .مهامعأ ىلع مهيزاجنف :مهباسحو مهريصم 1( نَا ك سمينا فا
aاذه ين كمرقل -لوسرلااهيأ-ركذاو )١:( 4إ  

 ناك هنإ -مالسلا هيلع- ميهاربإ ةصق نآرقلا لاق ھم رجا ر

E 7نيو «قدصلا ميظع (  ھا اع  E 

 دبعت ءيش يأل تبأ اي :رزآ هيبأل لاق ذإ (41) 7 داك نير ڪ
 عفدیالو e ام مانصألا نم لأ َسَع قَرَأَ هَ نود نِعَوْعَدَتاَمَودحْلَْمَع

 ؟هللا نود نم ًانیش كنع ا نمودار ان6 © سَر ا
 ملام ملعلا نم يناطعأ هللا نإ «تبأ اي (5) ٩ ©اًيِتاَتْلَعَجا ES EES اکو وا نوم | ٤

 «هيلإ كوعدأ ام ىلإ ينعبتاو «ينم لبقاف .كطعي 8 اندم جك نلت

 .هيف لضتال يذلا يوسلا قيرطلا ىلإ كدشرأ SS ناخش ابكر
 هذه دبعتف ناطيشلا عطتال تبأ اي (:) 1481| © ايار نوا صام نكره لااا |

 افلاغ نمحرلل ناك ناطيشلا نإ ؛مانصألا

 ا

 .رانلا يف ًانيرق ناطيشلل نوكتف «نمحرلا نم باذع كّسَميف «كرفك ىلع تومت نأ فاخأ ينإ «تبأ اي (45)
 بهذاو «ةراجحلاب ًايمر كّنلتقأل اهّبَس نع هتنت مل نعل ؟ ؟ميهاربإ اي يتهلآ ةدابع نع تنأ ضرعمأ ال بهار وأ لاق (4

 .رهدلا نم ًاليوط ًانامز ينملكت الو «ينقلت الف ينع

 ناك يبر نإ .ةرفغملاو ةيادهماب كل هللا وعدأ فوسو «هركت ام ينم كلاني الف ينم كيلع مالس :هيبأل ميهاربإ لاق )٤۷(

 .هتوعد اذإ ينبيجي يلاحب ًافوؤر ًايحر
 .هلأسأ ام ينيطعي الف «يبر ءاعدب ىقشأ ال نأ ىسع ءًاصلخم يبر وعدأو «هللا نود نم اهنودبعت يتلا مكتهآو مكقرافأو (54)

 .نيّيبن امهانلعجو «قاحسإ نب بوقعيو «قاحسإ :دلولا نم هانقزر هللا نود نم اهنودبعي يتلا مهتهآو مهقراف الف (54)
 . سانلا يف ًايقاب ًاليمج ًءانثو ءًانسح ًاركذ مه انلعجو ,ىصحي ال ًالضف انتحر نم ًاعيمج مه انبهوو (00)

 يلوأ نم ًايبن ًالوسر ناكو «اراتخم ىفطصم ناك هنإ -مالسلا هيلع- ىسوم ةصق نآرقلا يف -لوسرلا اهيأ- ركذاو (01)

 .لسرلا نم مزعلا



 روط لبج ةيحان نم ىسوم انيدانو (0؟)
 هانف رشف هانبّرقو ءىسوم نم ىنميلا «ءانيس»

 هلل مالكلا ةفص تابثإ اذه ينو .هل انتاجانمب

 .هلاكو هلالجب قيلي اک - ىلاعت-
 ًايبن نوراه هاخأ انتحر نم ىسومل انبهوو (07)

 .هرزاؤيو هديؤي
 ربخ نآرقلا اذه يف -لوسرلا اهيأ- ركذاو (05)

 هدعو يف اقداص ناك هنإ «مالسلا هيلع ليعامسإ

 .ًابن ًالوسر ناكو «هب یو الإ ًاثيش دعب ملف

 ءاتيإ ةالصلا ماقإب هلهأ رمأي ناكو (05)

 .هنع ايضرم لجو زع هبر دنع ناكو «ةاكزلا

 ربخ نآرقلا اذه يف -لوسرلا اهيأ- ركذاو (05)

 يف قدصلا ميظع ناك هنإ ,مالسلا هيلع سيردإ

 .هيلإ ىحوي ايبن .هلمعو هلوق

 نيب هتلزنمو «نيملاعلا يف هركذ انْعَقرو (00)
 .ةلزنملا يلاع ءركذلا يلاع ناكف «نيبرقملا

 مهربخ كيلع ٌتصصق نيذلا ءالؤه (۸)
 هلضفب مهيلع هللا معنأ نيذلا مه ءلوسرلا اهيأ

 نمو «مدآ ةيرذ نم ءايبنأ مهلعجف «هقيفوتو
 ةيرذ نمو «ةنيفسلا يف حون عم انلمح نم ةيرذ

 ناهيإلل انيده نممو «بوقعي ةيرذ نمو «ميهاربإ
 تايآ مهيلع ىلتت اذإ «ةّوّبنلاو ةلاسرلل انيفطصاو

 رسالا 7

 لأ اج نم هدو

 ا

 اوسر تاکو دعوا َقدِلَص 3
e 

TEN EEO | 
 نهو و جف حما نودا ءدان هیله

 مهسا إو نمور ستاك هنتر ا
 جرش ن ات ١8 سور کیلا كَ

EANع َنَوَمَْي یو  

 0 ابات |
 رداع ناد ر ىلا نع تج اس ماظل اب
 ل ن اټبف توسل يأمرون ییا ا

 كا اَ باهنر و املس |

 ا نک ساوا بع نمت

 نك اموت امواتنا رایان

 اوتو ةواصلأآأوعاصأ فل ٤

 .ىلاعتو هناحبس هتيشخ نم ارگبو «ةناكتساو ًاعوضخ هلل نيدجاس اوٌرخ هججحو هديحوتل ةنمضتملا نمحرلا
 اوعبتاو ءاهتابجاوو اهئاكرأ اوكرت وأ ءاهتقو اوتوف وأ ءاهلك ة ةالصلا اوكرت ءس عابتأ مهيلع مَعنملا ءالؤه دعب نم ىتأف (09)

 .منهج يف ةبيخو ًالالضو ًارش نوقلي فوسف ءاهمئاليو مهتاوهش قفاوي ام
 ٠ a عيت هلا gS E E قو الا نو ويتم تباع تك ركل (7+ (

 .ةحلاصلا مهلامعأ نم ًائيش نوصَقنُي الو «نينمؤملا

 2 مرا مما فت:
¥ 

4 EE 
 ا 1 قابلا الركَكاَمَو

 ةنجلا هذهب هدابعل هللا دعو نإ ءاهوري ملو اهم اونّمآف بيغلاب هدابع اهب نمحرلا دعو يتلا يهو «ةمئاد ةماقإو لح تانج (51)

 .ةلاحم ال ِتآ

 املك« تاد بارشلاو ماعطلا نم اهيف مهقزر مو «مه ةيحت ًامالس نوعمسي نكل ًالطاب امالك اهيف ةنجلا لهأ عمسيال (17)

 .دّدحم الو روصح ريغ وهف «ءاسمو ًاحابص اوؤاش

 .انيهاون بانتجاو انرماوأ لاثتماب ءانل نيقتملا اندابع اهيطعنو اهثرون يتلا يه
 ءانل كبر رمأب الإ ضرألا ىلإ ءامسلا نم

 «تافصلا كلتب ةفوصوملا ةنجلا كلت (۳)
 -ةكئالملا نحن - لزنتن امو :ملسو هيلع هللا لص دمحمل -ليربج اي- لقو (14)

 نامزلا يف هلك رمألا هلف «ةرخآلاو ايندلا نيب امو ءايندلا نم ىضم امن انفلخ امو «ةرخآلا رمأ نم لبقتسي ام انيديأ نيب ام هل

 .ءايشألا نم ءيشن ًايسان كبر ناك امو «ناكملاو

۳۹ 



 امو ضرألاو تاومسلا بر هللا وهف (55)

 هدبعاف «هربدمو هقلاخو هلك كلذ كلامو ءاههنيب

 نّمو تنأ هتعاط ىلع ربصاو -يبنلا اهيأ- هدحو

 هتافصو هئامسأو هتاذ يف ءیش هلثمك سيل «كعبت

 1 .هلاعفأو
 دعب ثعبلل ًاركنم رقاكلا ناسنإلا لوقيو (17)

 نم جّرخأ فوسل ُثيَِقو تي اماذإأ توملا ۽ 2

 !؟ًايح يربق ريزلاب ا
 ؟هسفت رفاكلا ناسنإلا اذه يسن فيك (۷) 6 ٠ ١

 ًائيش كي ملو ةرم لوأ هانقلخ انأ رُكْذَيالوأ
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 ؟ًادوجوم

 ءالؤه نعمجنل -لوسرلا اهيأ- كبروف (18) أف اور رگ لاب

 «نيطايشلا عم ةمايقلا موي ثعبلل نيركنلا أ اير َسَحْلَواَماَقَقْرْيَح 00 اونماء نذل و
 نيكراب منهج لوح نيعمجأ مہ نیتأنل مث 4 ٤ ور چ ےس |
 e e ES ر ھارا 2 2
 نوردقي ال ءلوهلا نم هيف مهام ةدشل ؛مهبكر 4 EES ا
 .مايقلا ىلع اراد SEE ىفَنكَنَمْلَق 1
 و IS و و

 | روه نم نوماعیسف َهَعاَسل و َباَذَحْلأ امنو دعواَم
 3 ت

 ًادرمت مهَّدشأ ةفئاط لك نِي ٌنذخأنل مش (15)

 .مهماذعب ًادبنف ًانانصع 0 21 52 E س
 900 5 یهود كوم ەش نا

 لوخدب ىلوأ مه نيذلاب ملعأ نحنل مث )۷٠( ا 00

 .اهرحةاساقمو راتلا 5 بَ كي
 دراو الإدحأ -سانلااهأ- مكنمامو (۷) 9ا

 نتم ىلع بوصنملا طارصلا ىلع رورملاب رانلا

 .ةلاحم ال هعوقو نم دب ال هنأ مكحو -هناحبس- هللا ىفق ءاموتحم ًارمأ كلذ ناك «هلمع بسحب لك «منهج

 .مهبکر
 ًالزنم لضفأ مكنمو اتم نيقيرفلا يأ : :هب نينمؤملل هللاب رافكلا لاق تاحضاولا تالزنم ا انتايآ سانلا ىلسع ىلتتت اذإو (۷۳)
 ؟ًاسلجب نسحأو
 .ارظنم لمجأو مهنم اعاتم نسحأ اوناك ممألا نم -لوسرلا اهيأ- كموق رافك لبق انكلهأ اريثكو (7)

 ىأر اذإ ىتح .هلالض يف هل يلمیو هلهمي هللاف ءىدهلا قيرط عبتم ريغ قحا نع ًالاض ناك نم : مه- لوسرلا اهيأ- لق )۷٥(

 ءًارقتسمو ًاناكم رش وه نم -ذئنيح- ملعيسف «ةعاسلا مايق امإو ءايندلا يف لجاعلا باذعلا امإ : هب هللا هدّعوت ام - -ًانيقي-

 .ًادنجو ةوق فعضأو

 لايعألاو . اهب لمعلاو «هللا ضئارفب ناهيإلا نم مهل ددجتي مب مهاده ىلع ىده هنيدل اودتها نيذلا هدابع هللا ديزيو (77)

 .ةبقاعو ًاعجرم ريخو «ةرخآلا يف هللا دنع ًاباوث ريخ تاحلاصلا تايقابلا
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 1 0586 ٤
(VV)الوو دلامک 002 ل 1 ايبار نم ت ہجع و -لوسرلا اهعا- تملع  

 ٠ لاراب رفك ذإ ؟هلاثمأو «لئاو نب صاعلا» رفاكلا اذه
 ةرخآلا يف ٌنيَطعأل :لاقو اهب بّذكو هللا تايآب
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 ا نعم ١ .ًادالوأو ًالاومأ
 1 لأ  مأ ًادلووألام هل نأ ىأرف «بیغلا عطا(
 2 : ؟كلذب دهع هللا دنع هل

 3 E Oe ا 8 الف ءرفاكلا كلذ معزي امك رمألا سيل ()

 نيكل لع َنيِطْيَشل اسرار دل اد 9 نم لوقي ام بتكتس «هدنع دهع الو هل ملع

 0 Ts < نا ا 5 نم ةرخآلا يف هديزنو هللا ىلع ءارتفاو بذك

 اكو (E بوكا 6 ال١ .لالضلاو ّغلا نم دادزا امك «تابوقعلا عاونأ

 ٍ هر ونو انو نات لإ نينار #/  ًادرف ةمايقلا مويانيتأيو «هدلوو هلام هثرنو (40)
 8 مصل همك مل۵ نود 3 كلو الو عنان ات ل هنو
 5 دمهم َدَلَو نخل دا الاتو ©اَدَهَعَمتلا يا نود نم اهنودبعي ةملآ نوكرشملاذختاو (41)
 4 N AE : .اهب اوزتعيو ءمهرصنتل ؛هللا

 ار )شدو قومعزپ ایک رسالا س0 | همر ت وَمَا داك هادا س رج اک .
 2 ير ةرخالايةشلا لب ءازع هلا ادل نحر لاوعد نآ ا مل ك نو اهب ةرخآلا ف ةهآلا هذه رفكتس لب ءازع ةهآلا

a RSٍفنَمَرُك نإ اود نا نالی بامر 2  

 28 ر صح دل اد ناق اضل كوع 9 4 اهيف هونظ Rl 4 ا ا :O اهيف هونظ ام ذکت

1 

2 
3Y 

AER 
 نيطايشلا انطّلس ان -لوسرلا اهيأ- رت ملأ (8)
 مهعفدتو «مهيوغتل ؛هلسرو هللاب نيرفاكلا ىلع

 ؟ةيصعملا ىلإ ةعاطلا نع

 بلطب -لوسرلا اهيأ- لجعتست الف (64)

 .ريخأت الو هيف طيرفت ال ًءاصحإ مهلاعأو مهرامعأ يصحن |نإ «نيرفاكلا ءالؤه ىلع باذعلا
 ةاشم رانلا ىلإ ًاديدش ًاقوس هللاب نيرفاكلا قوسنو .نيمركم ًادوفو مهب ميحرلا ممبر ىلإ نيسقتملا عمجن موي (85:45)
 .ًاشاطع

 .هلسرو هللاب نونمؤملا مهو .كلذب ًادهع نمحرلا دنع ذختا ِنَم اهكلمي امنإ ,دحأل ةعافشلا رافكلا ءالؤه كلمي ال (۸۷)
 .ًادلو نمحرلا ذختا :رافكلا ءالؤه لاقو (88)

 .ًاركنم ًاييظع ًائيش ةلاقملا هذهب -ن نولئاقلا اهيأ- متتج دقل (89)

 هل ًابضغ ًاديدش ًاطوقس لابجلا طقستو «ضرألا عدصتتو «لوقلا مكلذ ةعاظف نم َنْفَمشتي تاومسلا داكت ( ٠ ١(
 .ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت .دلولا هيلإ مهِتبْسِِل

 ينغلا وه هللاو :ةجاحلاو صقنلا ىلع لدي دلولا ذاختا نأل ؛ًادلو ذختي نأ «هتمظعب قيلي الو ءنسحرلل حلصي امو (4)
 .صئاقنلا لك نع أربملا ديمحلا

 ًاعضاخ ًاليلذ ًادبع ةمايقلا موي هبر يبس الإ ءنجلاو سنإلا نم ضرألا يف نّمو «ةكئالملا نم تاومسلا يف نم لكام (9)
 .ةيدوبعلاب هل أرقم

 .مهنم ٌّدحأ هيلع ىفخي الف «مهددع ملعو «مهلك هَقْلَخ ىلاعتو هناحبس هللا ىصحأ دقل (44)
 .هعم دلو الو هل لام ال هدحو ةمايقلا موي هبر قلخملا نم درف لك يتأي فوسو (44)

 5 هاَدَرَقَةَميِقْلَاَم مو ويتم ل ڪڪ
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 و رتی دکابل

 اولمعو هلسر اوعّبتاو هللاب اونمآ نيذلا نإ (4)
 نمحرلا مهل لعجيس «هعرش هَر تاحلاصلا ے2 كازا سیب کرک کھ

 .هدابع بولق يف ةدومو ةبحم رب وا اش

 اهيأ يبرعلا كناسلب نآرقلا اذه انرّسي انإف ۷ ا الامر
 فّوختو «كعابتأ نم نيقتملا هب رشبتل ؛لوسرلا 8 دل :

 .لطابلاب ةموصخلا يديدش نيبذكملا هب

 ممألا نم -لوسرلا اهيأ- انكله أ ًاريثكو (4)

 امو ًادحأ مهنم ىرت ام «كموق لبق ةقباسلا :

 RS هيام مو 0 رڪ اھ قل سارا قييم @ەط

Eاذه ينو .مهلبق نم نيقباسلا انكلهأ اك مهكلہن  

 .نيدناعملا نيبذكملا كالهإب ديعوو ديدهت 3 هوم لأ سيلا كح نکا یزت@ تنجم
 ِقاَمَو تملا نامر © كوتش شرعا لع 0

 Oa لیتا مج ناو یراآ تامام ضال
 لا فورطا لع مالكلا قيس دط۲ ا يك لآ ومل هک ھ تخار کو

 .ةرقبلا ةروس لوآ يف

 ؛نآرقلا -لوسرلا اهيأ- كيلع انلزنأ ام (5) اتار 1ھ ترن زر وت |
 .لمعلا نم هب كل ةقاط ال ب ىقشتل ي سماك علا تشن نإ ارک ما قل لا |
 فاخي نَم هب ركذتيل ؛ةظعوم هانلزنأ نکل (۳) 8 7 10 0

 بانتجاو ضئارفلا ءادأب هيقتيف هللا باقع ر یوی ی دواک امل 1 قىرا داوا
 .مراحملا ل ا ن

 قلخ يذلا هللا نم ليزنت نآرقلا اذه (5) 3

 .ىلعلا تاومسلاو ضرألا

 .هتمظعو هلالجب قيلي ءاوتسا «عفتراو الع :يأ «ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا (5)
 .ًاريبدتو ًاكْلُمو ًاَقْلَح «ضرألا تحت امو امهنيب امو ضرألا يفامو تاومسلا يفام هل (5)
 ام رسلا نم ىفخأ وه امو رسلا ملعي ءيش هيلع ىفخي ال هللا نإف «هفخت وأ هنلعتف ءلوقلاب -لوسرلا اهيأ- رهجت نإو (۷)

 .كسفن هب ثّدحت

 .نسحلا يف ةلماكلا ءامسألا هدحو هل ءوه الإ قحب دوبعم ال يذلا هللا (8)

 ؟«رصم)» ىلإ (نّيْذَم» نم ٠ مداق وهو «مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم ربخ -لوسرلا اهيأ- كاتأ لهو (9)

 «اهب نوئفدتست ةلعشب اهنم مكئيجأ يلعل ءًاران ترصبأ دقل اورظتنا :هلهأل لاقف ةدقوم ًاران ليللا يف ىأر نيح )٠١(
 .قيرطلا ىلع انلدي ًايداه اهدنع دجأ وأ ,ىرخأ ًاران اهب نودقوتو

 يذلا «ىوط» يداوب نآلا كنإ «كيلعن علخاف كبر انأ ينإ ءىسوم اي :هللا هادان رانلا كلت ىسوم ىتأ لف(

 .هبر ةاجانمل ًادادعتسا كلذو «هتكراب
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 عمتساف «يتلاسرل ىسوم اي كترتخا ينإو (1)

 .ينم كيلإ ىحوي امل
 )١5( ال ءانأ الإ قحب دوبعم ال هللا انآ يننإ 0

 ددضیالف ل6(  ةالصلا مقأو ءيدحو يندبعاف «يل كيرش
 و اكتر هدومي ال ضامن | 1 .اهيف ينركذتل

 )٠١( اوکو ىاَصعَنِحَلَ © وُ | ةينآ سالا اهيف ثعبُي يتلا ةعاسلا نإ

 اندلاع 6 عاب سهار 9 فيكف «يسفن نم اهيفخأ داكأ ءاهعوقو نم دبال

 1 ذ60 ىش ا ادِاَقاَهْنَفْلاَ © ىر هَ لک E ولخملا نم 3 و تف تال سا و ىزجن يكل ؟نيقولخملا نم دحأ اهملعي
 ا ا 5 .رش وأ ريخ نم ايندلا يف تلمع اب سفن

 . 0-0 آره لوألا هتيم ڈیوس کیک 4 اهب ناهيإلا نع -ىسوم اي- كّتفرصي الف (1)

 1 oA يا وشرع نوا چ كاج کا م لمعيالو اهعوقوب قدصي ال نما دادعتسالاو

 للا لاق © ىت دول بذا ھ یر کلات ا  .كلهتف ءاهب بّذكف هست یوه عبتاو اه
  NT SSتاغ ورق `

 ود )( يف اهيلع دمتعأ ياصع يه :ىسوم لاق

 نوزع قرن © دوو هتنيه نان طقاستي ام يمنغ ىعرتل ؛رجشلا اهب ٌرهأو «يثملا
ol 2 EDS 

 3 ملام © ابات کک ھ کدر ھ رک 3 .كاصع قلأ :ىسومل هللا لاق (15)

 ) تا ا 5 تبلقناف «ضرألا ىلع ىسوم اهاقلأف )١(

 ًايظع ًارمأ ىسوم ىأرف «ىعست ةيح هللا نذإب
 .ًابراه لوو

 ىلإ كدي ممضاو .ىلوألا اهتلاح يف تناك امك ًاصع اهديعن فوس ءاهنم فَ الو «ةيحلا ذخ :ىسومل هللا لاق (۲۲۰۲۱)
 .ىرخأ ةمالع كل نوكتل ؛صرب ريغ نم جلثلاك ءاضيب جرخت دصَحلا تحت كبنج

 .كتلاسر ةحصو ءانناطلس ميظعو ءانتردق ىلع لدي ام ىربكلا انتلدأ نم -ىسوم اي- كيرن يكل ؛كلذ انلعف ( 0

 .هتدابعو هللا ديحوت ىلإ هعداف «هبر ىلع دّرتو هردق زواجت دق هنإ ؛نوعرف ىلإ -ىسوم اي- بهذا (۲)

 يل لعجاو .يمالك اومهفيل ؛قطنملا حيصفب يناسل قلطأو «يرمأ يل لّهّسو «يردص يل عّسو بر :ىسوم لاق (30-10)

 اريثك حيبستلاب كهزنن يك ؛ةلاسرلا غيلبتو ةوبنلا يف يعم هكرشأو «يرهظ هب دشو هب يوق .يخأ نوراه «يلهأ نم ًانيعم

 انلاعفأ نم ءىش كيلع ىفخي ال «ًاريصب انب تنك كنإ .كدمحنف ًاريثك كركذنو

 ١ .ىسوم اي تلأس ام لك كتيطعأ دق :هللا لاق (7)
 .نوعرف شطب نم كاتيجنأف ءًاعيضر تنك نيح «ىرخأ ةمعن ةمعنلا هذه لبق -ىسوم اي- كيلع انمعنأ دقلو ("30)
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 هورس رتا إلا

 يعض نأ :كّمأ انُمهأ نيح كلذو (۹۸)

AESهيحرطا مث «توباتلا يف هتدالو دعب ىسوم كتبا  

BEESلحاسلا ىلع لينلا هيقلي فوسف «لينلا يف » 
 كيلع تيقلأو .هودعو يودع نوعرف هذخأيف لوق كتا

 دابعلا نيب ًابوبحم كلذب ترصف ينمةبحم 8
 تابثإ ةيآلا يفو .يظفح ينو ينيع ىلع ىَبرَتِلو : رف كرام كاس تاو نر

 قياي امك -ىلاعتو هناحبس- هلل نيحلا ةفص 8 یوم رد 3

 .هلاكو هلالجب 20
 مث كعبتت كتخأ يشت نيح كيلع اًننمو (40)» اأ م 0

 هلفكي نم ىلع مكلدأ له :كوذخأ نل لوقت 5 الوم تربور

 ترصام دعب كّمأ ىلإ كانددرف ؟مكل هعضريو اإ رم :

 كتمالسب اهسفن بيطت يك ؛نوعرف يديأ يف
 تلتقو كدَقَف ىلع نزحت الو «لتقلاو قرغلا نم

 كلْعِف مَع نم كانيجنف أطخ يطبقلا لجرلا

 تجرخف ءالتبا كانيلتباو «لتقلا فوخو
 «مهيف نينس تثكمف ؛«نيدم» لهأ ىلإ ًافئاخ

 هانرّدق يذلا دعوملا يف «نيدم» نم تئج مث

 رمألاو «هتدارإو هللا ردقل ًاقفاوم ًاعيجم كلاسرإل

 .ىلاعتو كرابت هلل هلك

 معنلا هذه -ىسوم اي- كيلع ٌتمعنأو (41)

 .يببنو يرمأب مايقلاو ءينع غالبلاو «يتلاسرل ًارايتخاو كل ينم ءابتجا

 نعافعضت الو كتلاسر قدصو يتردق لامكو يتيهولأ ىلع ةلادلا يتايآب نوراه كوخأو تنأ -ىسوم اي- بهذا (45-47)

 .هبر فاخي وأ ركذتي هلعل ؛ًافيطل ًالوق هل الوقف «ملظلاو رفكلا يف دحلا زواج دق هنإ ؛نوعرف ىلإ ًاعم ابهذا .يركذ ةموادم

 .هلبقي الف قحلا ىلع درمتي نأ وأ «ةبوقعلاب انلجاعي نأ فاخن اننإ انبر :نوراهو ىسوم لاق (44)

 الوقو هيلإ ابهذاف ءامكلاعفأ ىرأو |مكمالك عمسأ |کعم يننإف ؛نوعرف نم افاخت ال :نوراهو ىسومل هللا لاق (58-45)

 نم ةزجعم ةلالدب كانيتأ دق ءلامعألا نم نوقيطي ال ام مهفّلكت الو «ليئارسإ ينب قلطأ نأ كبر نم كيلإ نالوسر اننإ :هل

 نم ىلع هباذع نأ انيلإ ىحوأ دق كبر نإ .هاده عبتا نمل ىلاعت هللا باذع نم ةمالسلاو ءانتوعد يف انقدص ىلع لدت كبر

 .هتعيرشو هتوعد نع ضرعأو بدك
 ؟ىسوم اي امكبر نَّمف :-راكتإلا هجو ىلع- امل نوعرف لاق (9)

 ىلإ ةلماكلا ةيادهلا قولخم لك ىده مث «هعنص نسح ىلع هب قئاللا ملح ءيش لك ىطعأ يذلا انبر :ىسوم هل لاق (60)

 .هل هللا هقلخخ اهب عافتنالا

 انوقبس دقف «ةيضاملا نورقلا ربخ امو ؟ةقباسلا ممألا نأش اف : -ةبغاشملاو ةطلاغملا هجو ىلع- ىسومل نوعرف لاق (61)

 ؟رفكلاو راكنإلا ىلإ
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 سیل هنع ٌتلأس ام :نوعرفل ىسوم لاق (01)

 ايف نورقلا كلت ٌمْلِع لب «هددصب نحن امم
 الو ,ظوفحملا حوللا يف يبر دنع كلذ نم تّلَعَف

 الو «هماكحأو هلاعفأ يف بر لضيال «هب يلمع

 .اهنم هملع امم ًائيش ىسني
 عافتنالل ةرّسيم ضرألا مكل لعج يذلا وه (01)

 ءامسلا نم لزنأو «ةريثكًا قرط اهيف مكل لعجو ءاهب
 .تابنلا نم ةفلتخم ًاعاونأ هب جرخأف ءرطم

 انتبنأ ام تابيط نم -سانلا اهيأ- اولك (05)

 ام لك ين نإ .مکمئاہبو مكتاناويح اوعراو «مکل
 هتينادحول ةوعدو «هللا ةردق ىلع تامالعل ركُذ

 .ةميلسلا لوقعلا يوذل «ةدابعلاب هدارفإو

 «-سانلا اهيأ- مكانملخ ضرألا نم (00)

 مكجرخن اهنمو «توملا دعب مكديعن اهيفو
 .ءازجلاو باسحلل ىرخأ ةرم ءايحأ

 ءاهعيمج انججحو انتلدأ نوعرفانيرأ دقلو ()

 ةلاسر ٍقدصو انتردقو انتيهولأ ىلع ةلادلا

 .قحلا لوبَق نع عنتماو ءاهب بَّذكف ىسوم

 -ىسوم اي- انتئج له :نوعرف لاق (00)
 ؟اذه كرحسب انرايد نم انجرختل

 هوس رقت والا زجل

 یا ىنا ليال نک غ تنعم عل |

 ص راو الهش هك تاواک میل اركاَلَعَج
 © ینا اجور بارام الآ

 م e ور

 اات رغ اھت ھو کدی اھ بور لح

 : تيل دير

 نور كردار نم

tt a عجل[ 
 ا 3 5

 لإ ىحص رحم نو کیا

 ٤ 0 ك
 رڪ ووم لَه © ىو

 ر
 2 رگ ونا لارا کیو یوم
 e م
 5 جفن راد یر نرجس ندم َنإاولاَت© ىَوَجَتل

 9| @ نما ت قیر طاب مدیر ام ھر خضرا نم

E ١ 
 ا

 وتسم ناكم يف «تنأ هفلخت الو نحن هفلخن ال ًاددح ًادعوم كنيبو اننیب لعجاف «كرحس لثمرحسب كيتأن فوسف (0)

 .كنيبو اننيب لدتعم

 تقو ةيحانو جف لك نم نوعمتجيو «سانلا نّيزتي نيح «ديعلا موي عامتجالل مكدعوم :نوعرفل ىسوم لاق (09)
 .ىحضلا

 .عامتجالا دعومل كلذ دعب ءاج مث ؛هترحس عمجف «قحلا نم ىسوم هب هاتأ |مع ًاضرعم نوعرف ربدأف )1١(

 .مكديبُيو هدنع نم باذعب مكلصأتسيف «بذكلا هللا ىلع اوقلتخت ال ءاورذحا :مهظعي نوعرف ةرحسل ىسوم لاق ()

 .ًابذك هللا ىلع قلتخا نم رسخ دقو

 نم مكاجررخي نأ ناديري نارحاسل نوراهو ىسوم نإ :اولاق ءأرس اوثداحتو مهنيب مهرمأ ةرحسلا بذاجتف (14-77)

 ندا نبق نم ةنيلع ويزماو ماد اوصخحاو د محا يتلا ةميظملا رجلا ةقيرطب اهر رست جوو

 رفظ دقو «هيخأو ىسوم رحس اوبلغتو ءراصبألا اورّهّبَتل ؛ةدحاو ةرم مكيديأ يناماوقلأو ءًادحاو ًافص اوتئا مث .مكنيب

 .هرهقو هبلغف «هبحاص ىلع الع نَّم مويلا هتجاحب
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 E O ركل الان 36( ١> ھوا ناقِاوَول ناار

 .انعم ام يقلنف نحن أدبن نأ امإو ءآلوأ كاصع ورو
 اس

 ا

 ام متنأ اوقلأ لب :ىسوم مهل لاق ( ۷70 ) س ت

 ليختف مهّيصعو مهابحاوّقلأف لوا مکعم 3 2002
Ra 5یعسن تاي اهن مهرحس هوق نم ىسوم ھا » 

 .فوخلاب هسفن يف ىسوم رعشف 4 ١ ڪا نال

 «ءيش نم فَ ال :ذئنيح ىسومل هللا لاق (18) | ندا e 007 ا ١

 ىلعو ةرحسلا ءالؤه ىلع ىلعألا تنأ كنإف 3 ل ی

 .مهبلغتسو هدونجو نوعرف أ وللا عو دج کلو فخ
 EO ج لات قلو ع

 ركم الإ وهام كمامأ هولمع (ف «مهيصعو 0

 هرحسب رحاسلا رفظي الو «رخس لييختو رحاس
 .ناك نيأ

Eاز  aءاوعنص ام تعلبف ؛هاصع ىسوم ىقلأف (۷۰) م3  

 ىقلأف .مهيلع ةجحلا تماقو حلا رهظف 5 نامۆ ديمو یال ا ھفتو ميال

 :اولاقو نيدجاس ضرألا ىلع مهسفنأ ةرحسلا ا نتج © تلا تلال يوت أَ تح

 ًارحس اذه ناك ول ؛ىسومو نوراه برب انمآ © قرت عَن كلوا هيديكتلا هع 00 ٤
 .انيلغام |

 «ىسومب متقّدصأ :ةرحسلل نوعرف لاق (71)

 نعطقألف ؛هومتعبات كلذلف ؛رحسلا مكمّلَع يذلا مكميظعَل ىسوم نإ ؟كلذب مكل نذآ نأ لبق هل متررقأو هومتعبتاو

 «لخنلا عوذج ىلع -مكداسجأ طبرب- مكُتبلصألو ,ىرخألا ةهجلا نم الجرو ةهج نم ًادي ءاهنيب افلام مكلجرأو مكيديأ
 ؟هل مودأو ءرخآلا نم ًاباذع دشأ ىسوم بر وأ انأ :انيأ ةرحسلا اهيأ ًنملعتلو

 .هقدص ىلع ةلادلا تانيبلا نم ىسوم هب انءاج ام ىلع كنيد عبتنو كعيطنف «كلضفن نل :نوعرفل ةرحسلا لاق (70)

 امنإ ءانب لعاف تنأ ام لعفاف ءانقلخ يذلا هللا ةيبوبر ىلع ةموعزملا كتيبوبر لّمَفُت نلو «هبر ةعاطو هتعباتم بوجوو

 .اهئاهتناب تنم باذع الإ وه ام انب هلعفت امو ءايندلا ةايحلا هذه يف كناطلس

 ةضراعم يف رحسلا لمع نم هيلع انتهركأ امو ءانبونذ نع ابر وفعيل ؛هب ءاج اهب انلمعو هلوسر انفَّدصو انبرب انمآ اّنِإ (۷۳)
 .هرمأ فلاخو هاصع نمل ًاباذع ىقبأو «هعاطأ نمل ءازج -نوعرفاي- كنم انل ريخ هللاو .ىسوم

 .اهب ذذلتي ةايح ايحي الو «حیرتسیف اهيف تومي ال ءاہب ِبَّذَعُي منهج ران هل نإف هب ًارفاك هبر تأي نم هنإ (74)
 تحت نم يرجت «ةمئادلا ةماقإلا تانج يف ةيلاعلا لزانملا هلف ةحخاصلا لامعألا لمع دق هب ًانمؤم هبر تأي نمو (7576)

 كرشلاو ثبخلاو سندلا نم هسفن رهط نم هللا نم باوث ميقملا ميعنلا كلذو «ًادبأ اهيف نيثكام راهنألا اهراجشأو اهروصق
 .هقلخ نم ادحأ هتدابعب كرشي ال هبر يقلو ؛هيصاعم بنتجاو هعاطأق هدحو هللا دبعو

۳٦ 



 اليل جرحا نأ :ىسوم ىلإ انيحوأ دقلو (۷۷)

 داف «(رصم)» نم ليئارسإ ينب نم يدابعب

 نوعرف نم فاخت ال ءًاسباي ًاقيرط رحبلا يف مه

 يف ىشخت الو «مکوک ردیف مكوقحلي نأ هدونجو
 .ًاقرغ رحبلا

 ربعو «ليئارسإ ينبب ىسوم ىرسأف (۷۸)

 «هدونجب نوعرف مهعبتأف «رحبلا يف ًاقيرط مهب
 اوقرغف هللا الإ ههنك ملعي ال ام ءاملا نم مهرمغف

 .هموقو ىسوم اجنو ًاعيمج

 نم مهل هنّيز اب هموق نوعرف ّلضأو (9)
 .ةيادملا قيرط مهب كلس امو «بيذكتلاو

 مكانيجنأ نيح اوركذا ليئارسإ ينب اي (60)

 َبناجلا مكدعوم انجو «نوعرف مكودع نم
 «مكيلع ةاروتلا لازنإل روطلا لبج نم َنميألا
 ْعْمَّصلا هبشي ام ؛هنولكأت ام هيتلا يف مكيلع انلزنو

 ىّناسلا هبشي يذلا ريطلاو لسعلاك همعط
 نأب هيف اودتعت الو «بیطلا انقزر نم اولك (۸0)

 و «يبضغ مكب لزنيف اضعب مكضعب ملظي
 .رسخو كله دقف يبضغ هب لزني

 روس رت تلا بل

 ّنَأ خت

 525 ناتي

 9“ 00 رھ بشعار ییا ریت ورو |
01110001111 
 یاو يما ی اتو مال ارو طلا تاج |

 o ل
 س

 رک ا أ يولي
 27 د لس ا 7

 سم0 2 تصوم
 503 هور

 TT ت او اقى رور

 را ا د ا
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 ب

 ايز دنس ارز 2

 هيلع ماقتساو قحلا ىلإ ىدتها مث «ةحلاصلا لامعألا لمعو يب نمآو «هرفكو هبنذ نم بات نمل رافخَل ينإو 1

 ؟كءارو مهّتفَّلخو نميألا روطلا بناج ىلإ مهتقبسف -ىسوم اي- كموق نع كلجعأ ءيش أو )

 .اضر ينع دادزتل -يبر اي- كيلإ مهّتقبسو «يب نوقحلي فوس يفلخ مهنإ :لاق (84)

 .مهلضأ دق يرماسلا نإو ءلجعلا ةدابعب مهايإ كقارف دعب كموق انيلتبا دق انإف :ىسومل هللا لاق ()

 ؟ةاروتلا لازنإب ًانسح ًادعو مكبر مكُدِعَي لأ موق اي :مهل لاقو ًانيزح مهيلع نابضغ هموق ىلإ ىسوم عجرف (37)
 يدعوم متفلخأف مكبر نم بضغ هببسب مكيلع لحي ًالعف اولعفت نأ متدرأ مأ ءدعولا متأطبتساو دهعلا مكيلع لاطفأ

 ؟يرماوأب مازتلالا متكرتو «لجعلا متدبعو

 رمأب ران اهيف ةرفح يف اهانيقلأف ءنوعرف موق لح نِمًالاقثأ ان اًنكلو ءانرايتخاب كدعوم انفلخأ ام ىسوم اي :اولاق (۸۷)

 .مالسلا هيلع ليربج سرف رفاح ةبرت نم هعم ناك ام يرماسلا ىقلأ كلذكف «يرماسلا

1¥ 



 هطُوروُس تسلا رجلا

 بهذلا نم ليئارسإ ينبل يرماسلا عنصف (8)

 نونوتفملا لاقف ءرقبلا راوخ روخي ًادسج ًالجع

 «ىسوم هلإو مكهلإ وه اذه :نيرخآلل مهنم هب

 ال هنأ لجعلا اودبع نيذلا ىري الفأ (49)

 ردقيالو ًاباوج مهيلع دري الو «ءادتبا مهملكي

 ؟مهل عفن بلج الو «مهنع رض عفد ىلع

 لبق نم ليئارسإ ينبل نوراه لاق دقلو (40)

 اذهب متربتخا امنإ موق اي :مهيلإ ىسوم عوجر

 د

 هت رولا تقتل کک

 دم ی رس

 ا ْ
 5دو دسم ريتال

 و 95

 ةر لوقت نأ تيشحإ ارب

 نإو «رفاكلا نم مكنم نمؤملا رهظيل ؛لجعلا کاکا ات ھل ترا
 هيلإ مكوعدأ اهيف ينوعبتاف هريغال نمحرلا مكبر 05 ا

e 0هعرش عابتا يف يرمأ اوعيطأو «هللا ةدابع نم . 
 نيميقم لازن نل :مهنم لجعلا داّبَع لاق (41)

 .ىسوم انيلإ عجري ىتح لجعلا ةدابع ىلع ج اقشا قلتي دم

IS 2يأ :نوراه ا ىسوم لاق (98 ۹۲) : ل و  

 نال مهتم ن ادلع مینار نج كه هين ا هوي ني ےس عوامل ىلا قارن ١
TESTES Eيرمأ تيصعفأ ؟مهكرتتو يب قحلتف «ينعبتت  

 ؟يدعب حالصإلاو يتفالخ نم هب كترمأ ميف

 ينإ ءيسأر رعشبالو يتيحلب كسمت ال يمأ نب اي :نوراه هل لاقف «هيلإ هرج هسأرو نوراه ةيحلب ىسوم ذخأ مث (44)

 .مهتياعر نسحب يتيصو ظفحت لو «ليئارسإ ينب نيب تقّرف :لوقت نأ -كب تقحلو مهتكرت نإ- ٌتفخ

 ؟هتلعف ام ىلإ كاعد يذلا امو ؟يرماس اي كنأش امف :يرماسلل ىسوم لاق (44)

 نوعرف قرغو رحبلا نم مهجورخ تقو «سرف ىلع -مالسلا هيلع ليربج وهو- هوري لام تيأر :يرماسلا لاق (47)
 ًادسج ًالجع ناكف «لجعلا هنم ُتعنَص يذلا لحل ا ىلع هتيقلأف «ليربج سرف رفاح رثأ نم ًابارت يفكب ٌتذخأف .هدودجو

 .عينصلا اذه ءوسلاب ةراّمألا يسفن يل تنّيز كلذكو «ةنتفو ءالب ؛راوخ هل

 ُسَمَأ الو سما ال :دحأ لكل لوقت اذوبنم شيعت نأ ايندلا ةايحلا يف كتبوقع نإف بهذاف :يرماسلل ىسوم لاق (۷)

 هتدابع ىلع تمقأ يذلا كدوبعم ىلإ رظناو «هاقلت فوسو «هايإ هللا كفلُخحُت نل ءكباقعو كباذعل ةرخآلا يف ًادعوم كل نإو

 .رثأ هنم ىقبي ال ىتح ؛حيرلا هب بهذتل ًاوُرَّذ رحبلا يف هّنوُرْذَتل مث «رانلاب هَّنقرحُتل

 .ءيش لك هملع عسو «وه الإ قحب دوبعم ال يذلا هللا وه -سانلا اهءأ- مكلإ امنإ (44)
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 طقوس رر اجا

 ءابنأ -لوسرلا اأ- كيلع انصصق اک (59)

 12 ست نيقباسلا ءابنأب كربخن ءامهموقو نوعرفو ىسوم
 e 3 اا نل ىركذ نآرقلا اذه اندنع نم كانيتآ دقو .كل
 .ركذتي

 قدصي ملو «نآرقلا اذه نع ضرعأ نم )٠١(

 ار ةمايقلا موني هبر يقتأي هنإف «هيف اب لمعي مو «هب

 اميظع (ثإ لمحي
 كلذ مهءاسو «باذعلا يف نيدلاخ )29١1(

 .رانلا مهدروأ ثيح ؛ماثآلا نم ليقثلا لمحلا

 | لويد را
 | لبكي ن 0

 ەز ا ةحيصل «نْرَقلا» يف ُكّلملا خفي موي )٠(

 سن 6-0 نعي تولت مكرر جه | 0 SS هتسملا
 5 0 و 5 إما مود 3 ةدش نم ؛مهنويعو مهاولا تريغت «قرز

 Aj ىضرو نحيل َنْذَل ْنَم 1 عَ حالی 0 .لاوهألاو ثادحألا

 4 یری رهام وبر كن E :ضعبل مهضعب لوقي «مهنیب نوسماهتي )٠٠(

Eره الإ  Oر نبا وي یوا ٍتسَحَومواَمَلِع 5  
 ر ورور ا 7 نيح نو ٌديبَيو نولو أنحن(١٠:)

E 10 7 نا  N4| فایل نيل ماتت  
 0 ےج ا ١ 5 ا وي إ متثبل ام :القع مهافوأو مهملع لوقي

 | ترسو رعاتا ف هر كلت ھام تهر الط 8 .ةمايقلا موي مهسفنأ يف ايندلا ةدم رصقل ؛ًادحاو
 © اهو ر دركي تورم د يورام ويف [[9) نع كموق -لوسرلا اهيأ- كلأسيو )٠٠١(

 و ا ير اهليزي :مهل لقف «ةمايقلا موي لابجلا ريصم

 ًاثبنم ءابه اهلعجيف اهنكامأ نع
 ًاعافترا الو ًالْيَم اهئاوتسا نم اهيلإ رظانلا ىري ال ءاهيف تابن ال ءاسلم ةيوتسم ةطسبنم ذئنيح ضرألا كرتيف )

 .ًاضافخنا الو

 عيمجل قدصو قح اهنأل ؛يعادلا ةوعد نع ديح ال «ةمايقلا فقوم ىلإ يعادلا توص سانلا عبتي مويلا كلذ يف (۸ ٠

 .ًايفخ ًاتوص الإ اهنم عمست الف ءنمحرلل ًاعوضخ تاوصألا تنكسو ءقلخلا

 كلذ نوكي الو «هل عوفشملا نع يضرو «عفاشلل نمحرلا نذأ اذإ الإ ءقلخلا نم ًادحأ ةعافشلا عفنت ال مويلا كلذ ين ۹٩ ٠

 .صلخملا نمؤملل الإ

 .ىلاعتو هناحبس الع هب هقلخ طيحب الو ءايندلا رمأ نم مهفلخ امو ةمايقلا رمأ نم سانلا يديأ نيب ام هللا ملعي )1١١(

 مئاقلا تومي ال يذلا هلالجب قيلي امك ةلماكلا ةايحلا يناعم عيج هل يذلا ءاهقلاخ تّلذو قئالخلا هوجو تعضخو )1١1(

 .هقلخ نم ًادحأ هللا عم كرشأ نم ةمايقلا موي رسخ دقو . .هاوس نّمع ينغتسملا ءيش لك ريبدت ىلع

 .هتانسح صقنب ً(ضه الو «هتائيس ةدايزب ًالظ فاخي الف «هبرب نمؤم وهو لامعألا تاح اص لمعي نمو ()

 انلزنأ ءانتايآب مهرفكو مهيصاعم ىلع ماقملا نم رفكلا لهأ انرَّدحو «لامعألا تاحلاص يف ناويإلا لهأ انبَّعر امكو )١١7(
 «ةركذت نآرقلا اذه مهل ثدي وأ ءمهبر اوقتي نأ ءاجر ؛ديعولا نم ًاعاونأ هيف انلّضفو «هومهفيل ؛يبرعلا ناسللاب نآرقلا اذه
 .اوريتعيو ءاوظعتيف
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 2 ا 6 < و
 سدقتو «عفتراو -هناحبس- هللا هزنتف )١١5( رز ا كَمَا ا تم

 لك هناطلس رهق يذلا ُكِلملا ءصقن لك نع ل
 وه يذلا «ءىش لكب فرصتملا «رايجو كلم اھ سل 2

 ءيش لکو ءقح هديعوو «قح هدعوو «قح اَنلُكَذِإَوهاَمْرَع ر دلو َىَشَف لف نوم ا ا

 ةقباسمب -لوسرلا اهيأ- لجعت الو .قح هنم © نسينا ودح ُدَجضَمَدال و ذْجَسَأَة حيك
 لوم :لقو ءهنم عرفي نأ لبق نآرقلا يقل يف ليربج لآ يي زم ءال كمر كأ ةاۇدعاكخ 5 االف

a 2ينتملع ام ىلإ الع يندز بر . 

sSنملكأينأ ٍلِبَق نيمدآانيصودقلو )1١١( 59 یتا آکا  
 سيلبإ نإ :هل انلقو ءاهنم لكأي الأ «ةرجشلا ورکوو © ىا راھناۇمظت ال ت او

 ةنجلا نم امكنجرخي الف «كجوزلو كل ودع م ِكْمَوِراَلْلَةَرَجَس لادا لَكُم دلانا
 هيلإ ف ءايندلا ف كجوزو تنأ ىقشتف َ سس سل سس سا ج رس و کے

 ا وا حلاو ن و هل فطام هد وسام تانک اھ لل
 دجن ملو ‹«ةيصولا يسنو مدا هعاطأف «ناطيشلا ا م 2 0

 نبر ام اب ظن مزعلا قف وقل ع م نامو

 :ةكئالملل انلق ذإ -لوسرلا اهيأ- ركذاو )١١١( وب يس

 اوعاطأف «ماركإو ةيحت دوجس مدآل اودجسا 3 كف تر و لک و اک

 / 31 .دوجسلا نم عنتما سيلبإ نکل ءاودجسو و ضع 0

 كلودع اذه سيلبإ نإ مدآاي :انلقف (۱۱۷) غ نو © قش الی یاده د
 ج ام ر ا از ب هرو اک نص هومر نو ی رڪ ذ ن
 .اهنم تجرخأ اذإ ىقشتف ءةنجلا نم اكجرخيف | © اريبْتكذََو غنم ا٤ھ فأ

ESKERلكأت نأ ةنجلا هذه يف -مدآاي- كل نإ(118)»  
 .ىرغَت الف سبلت نأو «عوجت الف

 .سمشلا رح كبيصي الو ةنجلا هذه يف شطعت الأ كل نأو )١١9(

 يضقني ال ًاكْلُم تكلمو «تقت ملف َتدَّلُخ اهنم تلكأ نإ .ةرجش ىلع كلدأ له :هل لاقو مدآل ناطيشلا سوسوف (10)
 ؟عطقني الو

 اذخأف ءامهنيعأ نع ًةروتسم تناكو ءامهتاروع امل تفشكناف ءاهنع هللا امهابن يتلا ةرجشلا نم ءاوحو مدآ لكأف (171)

 نم لكألاب ىوغف «هبر رمأ مدآ فلاخو ءامهتاروع نم فشكتا ام ارتسيل ؛|هيلع هناقصليو ةنجلا راجشأ قرو نم ناعزني
 .اهنم بارتقالا نع هللا هان يتلا ةرجشلا

 .هدشر هادهو «هتبوت لبقو «هبّرقو مدآ هللا ىفطصا مث (۱۲۲)

 ىده ينم مكتأي نإف ,ءادعأ وهو |متنأف «سيلبإ عم ًاعيمج ضرألا ىلإ ةنجلا نم اطبها :ءاوحو مدآل ىلاعت هللا لاق (17)

 .هللا باقعب ةرخآلا يف ىقشي الو ءيدتبيو ءايندلا يف دشري هنإف اهب لمعو يناببو ياده عبتا نمف نايبو

 لضفلا لهأ نم هنأ رهظ نإو- ةقاش ةقيض ةشيعم ىلوألا ةايحلا يف هل نإف هب هرّكذَأ يذلا يركذ نع لوت نمو( 9)

 .ةجح ا نعو ةيؤرلا نع ىمعأ ةمايقلا موي هرشحنو «هيف ٍبَّذعيو هيلع هربق قّيضُيو «-راسيلاو
 ؟ايندلا يف ًاريصب تنك دقو «ىمعأ ينتْرَسَح مِل ٌبر :هللا ركذ نع ضرعملا لاق )٠١١(

 نور



 كنأل ؛ىمعأ كترشح :هل ىلاعت هللا لاق 650

 : نمی نمؤت ملو ءاهنع تضرعأف «تانيبلا يتايآ كمت
 ا الة : نمؤت مو وا ع يق

 نور تبارک دھر © کھ ےک )يف كر مويلا كلذكف ايندلا يف اهتكرت اکو ءاهب
 جیا لل ومل کنان یک سس كسم يفَوُشَمَي اا فن لع فرسأ نم بقاعت اذكهو 0
 © ی سمو ام ارن کل كو نم تب بس دا 0 ءايندلا يف تابوقعب هتايآب نمؤي ملو «هبر ىصعف
 شل عظم كرري وازی ) مدداوالادشأمه دعما ةرخآلا باذعّلو

 كعمل راهتلآ ت ار او حسا ې آنا 0 ' .يضقني الو عطقني ال هنأل ؛تبثأو
 وقت فوك ورام 5 قبال ھى ىلع -لوسرلا اهيأ- كّموق لدي ملفأ(١1)

 6 E زايا وک 3 كلاما م انكما نكتار قيرط

 7 )ل راثآ نوريو «مهرايد يف نوشمي مهو مهلبق

 مهباذع راثآو ممألا كلت ةرثك يف نإ ؟مهكاله

 .ةيعاولا لوقعلا لهأل ٍتاظعو ًاربعل

 لجأو كبر نم تقبس ةملك الولو (1)

 مجأل ؛ًالجاع كالها مهمزالل هدنع ىمسم

 ا  2 YERE TY 5 E OREORا 2 1

 .مهرفك ببسب ؟هنوقحتسي
 هلوقيام ىلع -لوسرلا اأ- ربصاف )۳١(

 حّبسو «ليطابأو فاصوأ نم كب نوبذكملا

 «سمشلا عولط لبق رجفلا ةالص يف كبر دمحب

 ذإ- رهظلا ةالص يف راهنلا ٌفارطأ كبر دمحب حّبسو «ليللا تاعاس يف ءاشعلا ةالص ينو ءاهبورغ لبق رصعلا ةالص ينو

 .هب ىضْرَت اب لامعألا هذه ىلع باثت يك ؛برغملا ةالص يفو -راهنلا نم يناثلا فصنلاو لوألا فصنلا فرط اهتقو

 ؛اهب مهانعتم ءايندلا ةايحلا هذه يف ةلئاز ةنيز اهنإف «عتملا عاونأ نم مهلاثمأو نيكرشملا ءالؤه هب انتم ام ىلإ رظنت الو ( ۷0

 .دافن الو هل عاطقنا ال ثيح ؛مودأو هب مهانعتم امم كل ريخ هباوثو كبر قزرو اهب مهيلتبنل

 ةحلاصلا ةبقاعلاو .كيطعنو كقزرن نحن «آلام كلأسن ال ءاهئادأ ىلع ربطصاو «ةالصلاب كلهأ -يبنلا اهيأ- ْرْمُأَو (375)

 .ىوقتلا لهأل ةرخآلاو ايندلا يف

 يف امل قدصملا نآرقلا اذه مهتأي مل وأ ءكقدص ىلع ٌلدت كبر نم ةمالعب انيتأت اله :-لوسرلا اهيأ- كوبذكم لاقو (1)
 ؟قحلا نم ةقباسلا بتكلا

 تلسرأ اه انبر : اولاقل ًاباتك مهيلع لزننو ًالوسر مهيلإ لسرن نأ لبق ني باذعب نيبذكملا ءالؤه انكلهأ نأ ولو(

 .كباذعب ىزختو ّلْدَت نأ لبق ني «كعرشو كتايآ عبتنو «هقدصنف كدنع نم ًالوسر انيلإ

 ءاورظتناف «حالفلاو رصنلا نوكي نملو «نامزلا رئاود رظتنم مكنمو انم لك :هللاب نيكرشملا ءالؤه -لوسرلا اهبأ- لق (1)

 ؟مكنمو انم قحلل يدتهملا نمو «ميقتسملا قيرطلا لهأ نَم :نوملعتسف
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 2206 ]ب هيف
 راش وه لب هل

2 j 
 انااا

 .ديعوو مهل ديدهت اذه

 / ءايبنألا ةروس +

 نم اومَّدق ام ىلع سانلا باسح تقواند )١(

 نع نيهال نوشيعي رافكلاف كلذ عمو ءلمع

 .راذنإلا اذه نع نيضرعم «ةقيقحلا هذه

 مهيلع ىلتي نآرقلا نم لزني ءيش نم ام (0)

 عامسم هل مهعامس ناك الإ «ريكذتلا مه ادّدجم

 .ءازهتساو بعل

 ةلوغشم «ميركلا نآرقلا نع ةلفاغ مهبولق (۳)

 لب .هيف ام نولقعي ال ءاهتاوهشو ايندلا ليطابأب
 ٌيِنَح رمأ ىلع اوعمتجا شيرق نم نيملاظلا نإ
 ناهيإلا نع سانلا هب نوَُدصي ام ةعاشإ وهو

 «مهلثم رشب هنأ نم ملسو هيلع هللا لص دمحمب
 نم هب ءاجام نأو «ءيش يف مهنع فلتخي ال

 «هنوعبتتو هيلإ نوئيجت فيكف ءرحس نآرقلا
 ؟مكلثم رشب هنأ نورصبت متنأو

 هبر ىلإ مالا ملسو هيلع هللا ىلص ٌنبنلا در (5)

 ءامسلا يف لوقلا ملعي ير :لاقف ىلاعتو هناحبس

 «مكثيدح نم هومتررسأ ام ملعيو ء«ضرألاو

 ينو .مكلاوحأب ميلعلا «مكلاوقأل عيمسلا وهو

 نمو ءايحو سيلو بذكو قالتخا هنإ :لئاق نمو ءاهل ةقيقح ال مالحأ طالخأ هنإ :لئاق نيف نآرقلا رافكلا دحج لب (5)

 تايآو «حلاص ةقانك ةسوسح ةزجعمب انئجيلف هقّدصن نأ انم دارأ نإو ءرعش هب ءاج يذلا اذهو «رعاش ًادمحم نإ :لئاق

 .هلبق نم لسرلا هب ءاج امو ءىسيعو ىسوم

 رافك نمؤيفأ «مهانكلهأف ءاوبّذك لب ءتققحتو مهوسر نم تازجعملا اهلهأ بلط ةيرق نم «ةكم» رافك لبق تنمآ ام (1)

 .نوتمؤيال مهنإ الك ؟اهوبلط يتلا تازجعملا تققحت اذإ «ةكم»

 لهآ -«ةكم» رافك اي- اولأساف «ةكئالم لسرن ملو «مهيلإ يحون رشبلا نم ًالاجر الإ -لوسرلا اهيأ- كلبق انلسرأ امو (۷)

 000 د و

 .مهبرب مهرفكب مهسفنأ ىلع نيفرسملا انُكَلهأو ءةاجنلاو رصنلا نم هب مهاندعو ام مهعابتأو ءايبنألل انزجنأ مث (۹)

 ؟مكريغ ىلع هب مكتْلَّضَق ام نولقعت الفأ «هب متركذت نإ ةرخآلاو ايندلا يف مكفرشو مكزع هيف «نآرقلا اذه مكيلإ انلزنأ دقل )٠١(

 سفن



 نيملاظ اهلهأ ناك ىرقلا نم ريشكو )١١(
 ٍمهانكلهأف «مهلسر هب مهتءاج اهب ٍمهرفكب

 ًاموق مهدعب اندجوأو 0 ممهدابأ باذعب

 .مهاوس نيرخآ
 ديدشلا انباذع نوملاظلا ءالؤه ىأر لف ١١(

 مهتيرق نم مه اذإ «هرداوب اودهاشو مه ًالزان

 .نيبراه نوع رسي
 اوعجراو اوبرهت ال :لاحلا هذه يف اودونف (1)
 مكنكاسمو ةيهلملا مكايند يف مكمّشنتو مكتاذل ىلإ
 كلذو ءًائيش مكايند نم نولأسُت مكلعل « ةد

 مهب ءازهتسالاو ةيرخسلا هجو ىلع

 تارشا باوج نم مل نكي رشف (14)
 انسفنأ انملظ دقف ءانكاله اي :مهوقو مهمرجب

 هاا اش ا

 أ فنر ١

 راول

 و و ةملالك تاڪ ةنماتمصقوو
6 

 0 تونر ایر
 EE و ی

 5 م جرو

 قي كلارا

 | قات © وریا یان وک
aدن نأمل © تماما مو رل  

 ادیت ھوتا دانم ہک EES ار
1 

 دواي و لترا رو هارو ادور همم م لکا لع
  ESراما ١

 1 ١ .انرفكب راها روح س نور یخ شالو هوت دابن
 ا ن تورشنپ ريلي ةةهلاءاو د وا ددری ىلع ءاعدلا يهو- ةلاقملا كلت تلاز مف (15)
 فأل عبتم 210101 دلة امهر ا مهتوعَد -ملظلاب فارتعالاو ب مهسفن SÎ وعد -ملظلاب فارتعالاو كالملاب مهسفنأ
 ء.دوصحملا عرزلاك مهانلعج ىتح اهنوددري

 اهيأ-اورذحاف . مهيف ةايحال نيدماخ

 دمحم بيذكت ىلعاورمتست نأ -نوبطاخملا

 ممألاب لح ام مكب لحیف :ماسو هيلع هللا لع

6 5 

 اودا ھار لنا اع

 ردو یکن اهو ا دينو نو
 شورت ولا توک تیل رک ڪا بینم |

 و ا 0
 -سانلا اهيأ- مكيلع ةجحلا ةماقإل لب ءًالطابو
 .هل الإ ةدابعلا حلصت الو «ءيش ههبشي ال كلذ قلخ يذلا نأ اوملعتف هلك كلذب اوربتعتلو

SLنوكي نأ ةلاحتسال ؛كلذ نيلعاف انكام يعدم جال  
 .ةبحاص وأ دلو انل

 نمي -نوكرشملا اهيأ- ةرخآلا يف باذعلا مكلو .لحمضم بهاذ وه اذإف «لطابلا ضحديف «هنّيبنو قحلاب فذقن لب (1)
 .هب ةقئاللا هتفص ريغب مكبر مكفَصَو

 فيكف . اهنوُقمي الو هتدابع نع َنوَُنأيال ةكئالملا نم هدنع نيذلاو «ضرألاو تاومسلا يف نم لك هناحبس هللو (15)
 ؟هقلخو هدبع وه ام هب كرشي نأ زوجي

 .نومأسي الو نوُفْعْضَي ال «أئاد هنوهُزنيو هللا نوركذي (۲۰)

 ؟ىتوملا ءايحإ ىلع ردقت ال ضرألا نم ةزجاع ةهآ اوذختي نأ نيكرشملل حصي فيك (۲)
 «شرعلا بر هللا هّردتف ءامهماظن لتخال ءامهنوؤش ردت یلاعتو هناحبس هللا ريغ ةهلآ ضرألاو تاومسلا يف ناك ول (؟7)
 .صقن لكو ءارتفالاو بذكلا نم «نورفاكلا نودحاجلا هفصي مَع سذقتو

 .مهلاعفأ نع نولأسُي هقلخ عيمجو «هقلخ يف هئاضق نع لأسُي ال هنأ ةدابعلاو قلخلاب هناحبس هدّرفت لئالد نم نإ ()
 نم مكيدل ام اوتاه :مه -لوسرلا اهيأ- لق ؟تيمتو يبحتو رضتو عفنت ةهآ هللا ريغ نم نوكرشملا ءالؤه ذختا لص (14)
 الإ اوكرشأ امو «هيلإ متبهذ ام ىلع ليلد ةقباسلا بتكلا يف الو هب ٌتئج يذلا نآرقلا يف سيلف «ةحلآ هومتذختا ام ىلع ناهربلا

 .هل نوركنم قحلا نع نوضرعم مهف ءًاديلقتو ًالهج

r 



 نم -لوسرلا اهيأ- كلبق نم انلسرأ امو )١5(

 «هللا الإ قحب دوبعم ال هنأ هيلإ يحون الإ لوسر
 .هدحو هل ةدابعلا اوصلخأف
 ًادلو نمحرلا ذختا :نوكرشملا لاقو (؟1757)
 نع هللا هّزنت .هللا تانب ةكئالملا نأ مهمعزب

Eا  E 

 ىتح ًالمع نولمعي الو« مر هب مهرمأي امبالا

 نذأي 0

 وأ قباس لمع ةكئالملا لابعأ نم امو (؟4) 5 رتا

 هيصخيو «ىلاعتو هناحبس هللا هملعي الإ قحال ©

 نورذح هللا فوخ نم مهو «هل مهتعافش هللا ٤ 0 ندع هب

 .هيهنو هرمأ ةفلاخم نم ایک

 ىلع- هللا عم هلإ هنأ ةكئالملا نم عدي نمو (؟9) نعش ظوعَحَي اا نود
a 5ءازجلا كلذ لثم « . > هؤازجف -ضرفلا ليبس 20  

 دو .كرشم ملاظ لك يزجن 15 سمول ا
 2 ل أ ص ب ور ےس ا و عصر

 نأ اورفك نيذلا ءالؤه ملعي مل وأ )١( ]| َكِلَبَقن فرت ت50 رکنا

 لصاف ال نيتقصتلم اتناك ضرألاو تاومسلا 1 باد ی لگ © دودا ثم نايا لک
 ‹«ضرألا نم تابن الو ءامسلا نم رطم الف ءامهنيب

 «ءامسلا نم رطملا انلزنأو ءانتردقب امهانلصفف
 ءاملا نم انلعجو «ضرألا نم تابنلا اتجرخأو

 نودحاجلا ءالؤه نمؤي الفأ «يح ءيش لك

 و ورکا رکنا قي ر روملار

 ؟ةدابعلاب هللا اوّصخيو «هنودهاشي اهب اوقدصيف
 «مهشياعم ىلإ قلخلا ءادتها ءاجر ؛ةعساو ًاقرط اهيف انلعجو ءبرطضت ال ىتح اهتبثت ًالابج ضرألا يف انقلخو ("1)

 .مهقلاخ ديحوتو
 رابتعالا نع رافكلاو «نيطايشلا اهقرتخت الو ءطقست ال ةظوفحم يهو داع اهعفري ال ضرألا ًافقس ءامسلا انلعجو (۳۲)
 .اهيف ريكفتلا نع نوهال نولفاغ «(موجنلاو رمقلاو سمشلا) ءامسلا تايآب

 رمقلاو «راهنلل ةيآ سمشلا قلخو «شياعملا هيف اوبلطيل ؛راهنلاو «هيف سانلا نكسيل ؛ليللا قلخ يذلا وه ىلاعت هللاو (”")

 .هنع ديحيال حَبْسيَو هيف يرجي رادم امهنم لكلو «ليلل ةيآ

 اذه نوكي ال ؟كدعب دولخلا نولّمْوُي مهف تم نإفأ ءايندلا يف ءاقبلا ماود -لوسرلا اهيأ- كلبق نم رشبل انلعج امو )۳٤(

 .رشب هنأل ؛تام دق مالسلا هيلع رضخ ا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه ينو

 بلقتبو ءيهنو ًارمأ فيلاكتلاب ءالتبا الإ ةايحلا يف اهدوجو امو .ايندلا يف ترّمُع امهم ةلاحم ال توملا ةقئاذ سفن لك )۳١(
 .ءازجلاو باسحلل -هدحو- هللا ىلإ كلذ دعب عجرملاو لآملا مث ءارشو ًاريخ لاوحألا
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 يلا ٌةّروس رع لابا

 زهريلا اےس نا ارا اوراشأ -لوسرلا اأ - رافكلا كآر اذإو (۳

 546 RS ضعبل مهضعب لوقب كنم نيرخاس كيلإ 2 جر ۴ اذهأ :ض دعب لوقب كنم نيرخاس كيلإ

 2 نمحر لاب اودحجو ؟مكتهآ ٌّبسي يذلا لجرلا
 لا 0 نضل َقلخ قدور فڪ 5 0

 5 ر 1 د .ىدهلاو نآرقلا نم هلزنأ اهبو «همعنو

 0 وَ نوچ ي۶٣ (©) ءايشألا رداي الوجع ناسنإلا قل (۳۷)
 تحاور تزذلا اي تيدر نإ 4 58 3 8

 2 ن شيرق تلجعتسا دقو .اهعوقو لجعتسيو
SS3011 و  

 الوز هر وُهظ نل وَر الاه هوجو نت وف ڪڪ يال 3 هنأب هللا مه رذنأق «هعوقو تأطبتساو باذعلا
 aslo ی ا چ 56 08

 الر هت همم ةر ھات لب توُرَصتيَمُه ا  اولأسي الف باذعلا نم هنولجعتسيام مهيريس
 ے ا ےک وے و ی يع ر 2 ےس ا 1
 ىزا دقو نيري الا هددت ءيطتشا ا .هتعرسو هليجعت هللا

 0 اوُرِحَس ا قدم 7 72 باذعلا نيلجعتسم- رافكلا لوقيو (۳۸)

 2 دمحم اي هب انْدِعَت ام لوصح ىتم :-نیئزهتسم

 ؟نيقداصلا نم كعبتا نمو تنأ تنك نإ

 ل خدر: ا الامدنع هنوقالب ام رافكلا ءالؤه ملعيول (۳۹)
 e ساره او ھسشنآ مهروهظو مههوجو نع اوعفدي نأ نوعيطتسي

 00 RG 226 اوماقأ امل ؛مهرصني ًارصان مهل نودجي الو «رانلا
 4 7 2 مهباذع اولجعتسا اًملو «مهرفك ىلع

 نورّيحتيف «ةأجف ةعاسلا مهيتأت فوسلو (40)

 نوعيطتسي الو «ًاريظع ًافوخ نوفاخيو كلذ دنع

 .راذتعا الو ةبوت كاردتسال نولهُمُي الو «مهسفنأ نع باذعلا َعْفَد

 .مهئازهتساو مهتيرخس راثم ناك يذلا باذعلا نوتزهتسي اوناك نيذلاب حف ءلوسرلا اهيأ كلبق نمي لسرب ئزهتسا دقلو (4 1)

 وأ مكمون يف «مكراه وأ مكليل يف مكسرحيو مكظفحي دحأ ال :باذعلاب نيلجعتسملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- لق (4؟)

 .نولفاغ نوهال مهبر ظعاومو نآرقلا نع مه لب . مكب لزن اذإ نمحر لا س أب نم «مکتظقي

 .نوراجيال انم مهو ؟مهيدباع نورصني فيكف «مهسفنأ اورصني نأ نوعيطتسي ال مهمآ نإ ؟انباذع نم مهعنم ةهآ مهل( )

 .هنوحرْبَي ال مهرفك ىلع اوماقأف «رامعألا لوطو نينبلاو لاومألا نم هوأر امل لاهمإلاب مهؤابآو رافكلا ٌرتغا دقل (44)

 ةيحان لك يف سأب نم نيكرشملاب هلزني اب اهبناوج نم ضرألا صقني هللاف ءةيضام س نع اولَّمَع دقو نوبّذعُي ال مهن :أاونظو

 ؟توملا نم عانتمالا وأ ءهللا ةردق نع جورخلا «ةكم» رافك عسوب نوكيأ «ةميزه نمو

Yo 



000 
 شع الار

 االام ضلع معا اوما 0 0 )
 هس و ةه سَم نيو توُرَد

 نيزاوم
 ت

1 00 

aTنييس 9  
 ا ا
 ا ترور ھو سوم

 ا هک نوکیا نيل
0 1 

 وهلوُسأَفأ ةَسلَرنأ را د رڪذا داده © تى

 يف يَء دلو
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 0 لااا هِذهاَم ءوِمْوََو هَل لاَ

 | كبَر 00

 :مهيلإ ٌتلسرُأ نل -لوسرلا اهيأ- لق (45)

 وهو ؛هللا نم يحوب الإ باذعلا نم مكفّوخأ ام

 مهيلإ ىقلُي ام نوعمسي ال رافكلا نكلو «نآرقلا

 .هب نوعفتني الف روا اذإ ربدت عاس

 هللا باذع نم بيصن ٌرافكلا باصأ ول (55)

 ءاعدلاب كلذ اولباقو «مهبيذكت ةبقاع اوملعل

 مهسفنأل مهملظ ببسب ؛كالهلاب مهسفنأ ىلع

 .هللا ريغ مهتدابعب

 باسحلل لداعلا نازيملا ىلاعت هللا عضيو )٤۷(

 مهريغ الو ءالؤه ملظي الو «ةمايقلا موي يف

 ريخ نم ةرذ ٌَرْدَق لمعلا اذه ناك نإو ءًائيش

 هللاب ىفكو .اهبحاص باسح يف تدع رش وأ
 .اهيلع مه ًايزاجمو «هدابع لامعأ ًايصح
 ةجح نوراهو ىسوم انيتآدقلو (58«4)

 -ةاروتلا وهو- ًاباتكو ءامهودع ىلع ًارصنو

 هب يدته ًارونو «لطابلاو قحلا نيب هب انقر

 نم مهو ممبر باقع نوفاخي نيذلا نوقتملا

 .نولجو نوفئاخ ةمايقلا اهيف موقت يتلا ةعاسلا

 «هيهاون بنتجاو هرماوأب لمعو «هب رّكذت نمل ٌرْكِذ ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسر ىلع هللا هلزنأ يذلا نآرقلا اذهو (00)

 ؟روهظلاو ءالجلا ةياغ يف وهو هنوركدتفأ «عفنلا ميظع «ريخلا ريثك

 .كلذل لهأ هنأ نيملاع انكو «نوراهو ىسوم لبق نم هيلإ سانلا اعد يذلا «هاده ميهاربإ انينآ دقلو (01)

 ؟اهل نيمزالم اهتدابع ىلع متمقأ مث ءاهومتعنص يتلا مانصألا هذه ام :هموقو هيبأل لاق نيح (07)

 .مهب ءادتقا اهدبعن نحنو ءاهل نيدباع انءابآ اندجو :اولاق (01)

 .قحلا نع نيب حضاو ِدْعُي يف مانصألا هذه مكتدابع يف مكؤابآو متنأ متنك دقل :ميهاربإ مه لاق ) ١(

 ؟لوقي ام يردي ال ئزهتسم بعال مالك انل كمالك مأ دو قح هب انتئج يذلا لوقلا اذهأ :اولاق )٠١(

 «ٌنهقلخ يذلا ضرألاو تاومسلا بر وه هتدابع ىلإ مكوعدأ يذلا مكبر لب :مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ مهل لاق (0)

 .كلذ ىلع نيدهاشلا نم انأو

 .نيبهاذ اهنع اوّلوتت ت نأ دعب اهرّسكأو مكمانصأب نركمأل هللاتو (01)

۳۲٢ 



 ًاعطق اهلعجو مانصألا ميهاربإ مًّطحف (5)
 هيلإ موقلا عجري يك ؛اهريبك كرتو «ةريغص
 موقتو «مهالضو مهزجع نيبتيف ؛هولأسيو
 مهيلع ةجحلا
 ةمطحم مهمانصأ اوأرو «موقلا عجرو (59)
 اذه لعف نم :ًاضعب مهضعب لأسف «ةناهم
 ةقحتسملا ةهآلا ىلع هئارتجا يف ملاظل هنإ ؟انتهآب

 .ريقوتلاو ميظعتلل
 ديكيس هنأب فلحي ميهاربإ عمس نَم لاق (1)
 لاقي ءوسب مانصألا ركذي ىتف انعمس :مهمانصأ

 ' .ميهاربإ هل
 ىأرم ىلع ميهاربإب اوتأَق :مهؤاسؤر لاق (11)
 ؛لاق امب هفارتعا ىلع اودهشي يك ؛سانلا نم
 .هيلع ةجح كلذ نوكيل
 تنأأ :نيركنم هولأسو ميهاريإب ءيجو ()
 .مهمانصأ نونعي ؟انتهآ َتْرَّسك يذلا
 مههفس راهظإ نم دارأ ام ميهاربإل َّمتو(1)
 ًاضّرعم مهيلع ًاجتح لاقف .مهنم ىأرم ىلع
 «ريبكلا منصلا اذه اهرّسك يذلا لب :مهتوابغب
 تناك نإ كلذ نع ةموعزملا مكتمل اولأس اف

 .ًاباوج درت وأ ملكت
 ؟؛مهلالض مهطادبو ءمهم مديأ يف طقسأف (15)

 ةنأ ىلع اوٌرقأو ؟اهلئاس بيجت نأ وأ ائيش اهسفن نع عفدت نأ نع ةزجاع يهو ءاهنودبعي فيك

 ءّسنآلا روس كما

 ن1 2

 تبتكر
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 2 RE اده َتَلَعَف

 اوم رن @ تفصح نا ره ول ماد
LOE 

 | لوو تولين الۇكمام تمل دقت ھ سول
 لو کیس ر ڪک ام ولآ نود مودم

 5 وَلَا نوذ نِمتوُدَبكاَمِلَو ركل ف زكي د

 4 رگ کلا اک نو یر ورأوا توات
 | َريِهتإََِعاَمْلَسَو انوا ا < لق

 هير تر رر اوجد وواو دارو

 EE سراب ناضل اد
 ا 2 عبو یس

 .كرشلاو ملظلاب مهسفن
 ؛مهيلع هل ةجح وه اهب ميهاربإ ىلع اوُجتحاو ءلطابلا ىلإ اوبلقناف «مهماحفإ دعب مهدانع مهيلإ داع ام ناعرُسو (10)

 ؟قطنت ال انآ َتملع دقو ءاطأسن فيك : اولاقف

 مكلاحبق ؟تكرُت اذإ ٌرضتالو «تدبغ اذإ عفت ال ًامانصأ نودبعت فيك :مانصألا نأشل ًارّقحم ميهاربإ لاق (073)
 ؟هيلع متنأ ام ءوس نوكردتف نولقعت الفأ «ىلاعت هللا نود نم اهنودبعت يتلا مكتهآلو

 نإ مكتمل ًابضغ ؛رانلاب ميهاربإ اور : اولاقو «مہناطلس لامعتسا ىلإ اولدع قحلا رهظو مهتجح تلطب امل (1414)

 ملق «ميهاربإ ىلع ًامالسو ًادرب ينوك : رانلل لاقو هلوسرل هللا رصتناف ءاهيف هوقلأو ةميظع ًاران اولَعْشَأَ 00

 .هوركم هبصي لو «ىذأ اهيف هلي

 .نيلفسألا نيبولغملا مهلعجو «مهديك هللا لطبأف كالهلا ميهاربإب موقلا دارأو ( ١

 هب نمآ يذلا ًاطولو ميهاربإ انيجنو (۷۱)
 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا رثكأ اهيفو

 «تاريخلا ةرثكب اهيف انكراب يتلا «ماشلا» ضرأ ىلإ امهانجرخأو ««قارعلا» نم

 01 8ع

 نم لكو «كلذ ىلع ةدايز بوقعي قاحسإ نم هل بهوو «هاعد نيح قاحسإ هنبا هل بهوق «ميهاربإ ىلع هللا معنأو (7)

 .هل ًاعيطم ًاح اص هللا هلعج بوقعيو قاحسإو ميهاربإ

 نوقف



 لا نر رسماتي

Eةودق بوقعيو قاحسإو ميهاربإ انلعجو (۷۳) أ لنه يون 00 برد  

 هنذإب هتعاطو هللا ةدابع ىلإ مهنوعدي سانلل 0 5 1 درا م

 لمعلا نم تاريخلا ّلْعِف مهيلإ انيحوأو «ىلاعت © تلوار ةو اتي وواو رولا
 ءاههجو ىلع ةالصلا ماقإو ءايينألا عئارشب تاو تا 2

 نيداقنم اوناكو «كلذل اولثتماق «ةاكزلا ءاتيإو م ا
 .هاوس نود هدحو هلل نيعيطم

 نيب ءاضقلا لضقو ةوبنلا اطول انيتآو (۷)

 هتيرق نم هانيجنو «هنيدو هللا رمأب (لعو موصخلا 5

 ا رات ایر هرم ا ا
 اهنوتاي يتلا تاركنملاو ثئابخلا ببسب اوناك 56 رسموا ااا کس راک
 .هللا ةعاط نع نيجراخ .حّبقو ءوس لهآ حفر ف ِءَوَسمَوْفأون ري تی او تالا

 هتمحر يف هلخدأف ةمعنلا هيلع هللا ٌمتأو (۷) ثر ننام ڏإ نیسو دوا دو @ تعم |
 نيذلا نسم ناك هنأل ؛هموقب لح امم هئاجنإب © نوهكزم K€ SIAN ع هفت ا |

 . هللا ةعاطب نولمعي a رس نو بوس ت و اع ساو ا د

 نيح ًاحون -لوسرلا اهبأ- ركذاو (۷) 48 رامن یراک ماتتا ال ڪو نسا تمه
 «طولو ميهاربإ لبق نمو كلبق نم هبر ىدان 3 © تیک ڪسر لاجل داد حم ۱
 هب نينمؤملا هلهأو هانيجنف «هءاعد هلانبجتساف IS وخر ڪا ںی ةن کنار 1

 .ديدشلا ١ نم رم ا وا 2 ا

 اوبّذك نيذلا موقلا ديك ن هان 0 هورمأي یر واع ا نسلم متالهف |
 بف لهأ اوناك مهنإ هقدص ىلع ةلادلا انتاياب | © َنيِمِللَع ءى ليك قاتلا لإ

 .نيعمجأ نافوطلاب مهانقرغأف €
 هنباو دواد هللا يبن -لوسرلا ابمأ- ركذاو (۷۸)

 مكحف ؛عرزلا تفلتأف ليل هيف ترشتناو ءرخآلا عرز ىلع امهدحأ منغ تّدَع ناصح اهَضَرَع ةيضق يف نامكحي ذإ ءنايلس
 .انع بِي مل نيدهاش مهمكحل اكو ءاوس |هتميقف «هتفلتأ مب ًاكْلُم عرزلا بحاصل منغلا نوكت نأب دواد

 ديفتسي ةرتف يف فلاتلا عرزلا حالصإب منغلا بحاص ىلع مكحف «لدعلا عم نيفرطلا ةحلصم ةاعارم ناميلس انمّهَمَف (۷۹)

 ةميق ةاواسمل ؛هبحاص ىلإ عرزلاو اهبحاص ىلإ منغلا دوعت مث ءامهوحنو فوصو نبل نم منغلا عفانمب عرزلا بحاص اهيف

 اذإ هعم حّبست لابجلا عيوطتب دواد ىلع اتنمو «ًايلعو كح ٠ هانيطعأ ناميلسو دواد نم ًالكو «منغلا ةعفنمل عرزلا نم فلت ام

 .كلذ نيلعاف انكو «حبست ريطلا كلذكو .حّبس

 يمحتل ؛ ؛مسجلا ةكرح ليست «ةكباشتم ًاقَّلِح اهلمعي عوردلا ةعانص همَّلع نأب مالسلا هيلع دواد هللا ٌصّمخاو ( ٠

 ؟دواد هدبع دي ىلع اهارجأ ثيح مكيلع هلا ةمعن نوركاش متنأ لهف «مهيف حالسلا عُفَو نم نيبراحملا

 انكراب يتلا «ماشلا ب «سدقملا تيب» ضرأ ىلإ هرمأب يرجت «هعم نمو هلمحت بوبا ةديدش حيرلا ناميلسسل انرخسو ()

 .ءايشألا عيمجب انملع طاحأ دقو «ةريثكلا تاريخلاب اهيف
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 ا
 و أ 1 اوناكو ءرهاوحلاو ئلآللا هل نوج رختسي رحبلا يف فتاَسْذِإتيوأَو © تيِظِفَسُْمَل كَم الا ا رول عربن مهعدختسي 50 31 و ا ند نا تاك يمر نع حتت رعت َنوُدالَمَع َنوُلَمْعَي ره توضوكي نم نیل سلا نمو ا نيطايش نيطايشلا نم نايلسل انرخسو (۸۲)

 دو یال ريع حاط يوم لع م ےہ عی اا < 5 7 ال مهنم هديري ام ةعانص يف كلذك نولمعي © ترمه ا توا نسی

 اینا رص نم ءِوياَماَنْفَسكَف» اا %3 هللا مهظفح «مهنم هديريامم عانتمالا ىلع نوردقي

 نويل فتور ا رجع وو دق قر : .ىلاعتو هناحبس هزعو هتوقب هل
 في
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 ترلان 5و سيردا یوا © «بويأ اندبع -لوسرلا اهيأ- ركذاو (8)
WY 5 7 © 52 ر وب اتيا دار 0 دقفو .هدسج يف ميظع مقسو رضب هانيلتبا ذإ 

 0 ص ت ا " ا ىدانو «بستحاو ربصف «هدلوو هلامو هلهأ

e Ae0  
 ج محرأ تنأو ءرضلا ينباصأ دق ينأ لجو زع هبر

 ب .ىنع هفشكاف «نيمحارلا
 ور . 9 ر یالبلا هنع انعفرو «هءاعد هل انبجتساف )۸٤(

 ے5 © ترینر وأ 000 0116 ّ لامو دلوو لهأ نم هدقف ام هيلع انددرو

 ةودق نوكيلو ءاّنم ةمحر كلذ هب انْلَعَف ءًافعاضم

 .هل دباع «هبر ةمحر جار «ءالبلا ىلع رباص لكل

 «لفكلا اذو سيردإو ليعامسإ ركذاو (45)

 نرو ارح تار ارد نزد برر هَر ی دات
 هت او وخ ےس س دول اھو ور ل < 20

 ِتََخْل ف تور ساوا نك اجر ا هناحبس هللا ةعاط ىلع نيرباصلا نم ءالؤه لك
 5 تريد اد ڪر ادر اکرن ) اوقحتساف «هرادقأ ىلعو ؛هيصاعم نعو «ىلاعتو
 ١ .ليمجلا ءانثلاب ركذلا
 حلص نمم مبنإ ءانتمحر يف مهانلخدأو (85)

 .هب هرمأ اب لمعو هللا عاطأف «هرهاظو هنطاب

 مهدعوتف ءاونمؤي ملف مهاعدف هموق ىلإ هللا هلسرأ «مالسلا هيلع ىَّنَم نب سنوي وهو «توحلا بحاص ةصق ركذاو (4)

 نل هللا نأ نظو ؛مهايصعب هردص ًاقئاض ؛مهيلع ًابضاغ مهنيب نم جرخو «هللا هرمأ اک مهيلع ربصي ملو ءاوبيني ملف باذعلاب
 ليللا تاملظ يف هبر ىدانف ءرحبلا يف توحلا همقتلاو ءسبحلاو قيضلا ةدشب هللا هالتباف «ةفلاخملا هذهب هذخاؤيو هيلع قّيضي

 .نيملاظلا نم تنك ينإ ءكناحبس تنأ الإ هلإ ال :ًالئاق «هموق ىلع ربصلا هكرتل ؛هملظب ًافرتعم ًابئات توح ا نطبو رحبلاو

 .انعرشب نيلماعلا نيقّدصملا يجنن كلذكو «ةدشلا هذه مغ نم هانصّلخو «هءاعد هل انبجتساف (۸۸)

 ًاديحو ينكرتت ال بر :ًالئاق هس ترك ال ةيرذلا هقزري نأ هبر اعد نيح ايركز هللا دبع ةصق -لوسرلا اهيأ -ركذاو (4)

 .ريخب ينفلخ نم ريخو نيقابلا ريخ تنأو «يدعب نم سانلا يف نيدلا رمأب موقي ًاثراو يل به «يل بقع ال
 دعب ةدالولاو لمحلل ةحلاصو اهقالخأ يف ةحلاص هتجوز انلعجو «ىيحي هنبا ربكلا ىلع هل انبهوو هءاعد هل انبجتساف (40)

 نيعضاخ انل اوناكو ءانتبوقع نم نيفئاخ ءاندنع اهيف نيبغار اننوعدیو هريخ لك ىلإ نوردابي اوناك مهنإ ءًارسقاع تناك نأ
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e |تنب ميرم ةصق -لوسرلا اهأ - ركذاو )4١( 0 چ اَهَحَرَف تنصح 2 و  

 لو ؛مارحلا نم اهجرف تظفح يتلا نارمع اهيا تمارا هلم 8

 4 ليربج اهيلإ هللا لسرأف ءاهتايح يف ةشحاف ِتأت ر و
 تلصوف ءاهصيمق بيج يف خفنف «مالسلا هيلع 6 رز كة نفس

 حيسملا خفنلا كلذب هللا قلخف ءاهمحر ىلإةخفنلا رع 2 00 : سبر اا 0

 «جوز ريغ نم هب تلمحف «مالسلا هيلع ىسيع "أ نامت ترمیم وهو ظ

 ق ا
 |١ نمار تریلر ا ا

 هللا ةردق ىلع ةمالع كلذب اهنباو ىه تناكف

 .ةعاسلا مايق ىلإ قلخلل ةربعو
 ءدحاو مهنيد ًاعيمج ءايبنألا ءالؤه (۳)

 هدارفإو ةعاطلاب هلل مالستسالا وهو مالسإلا € © دوس 7 < نو جام کک 4

 هودبعاف قلخلا بر ىلاعتو هناحبس هللاو «ةدابعلاب ب زار ارصبأ ةَصِخس هادا ینا دع أ ابرو ر

 .هل كيرش ال هدحو -سانلا اأ- ا هرم ا ع هل

 00 0 ا | هناي ود نعت وُدْجَكاَمَوَرَع رتا تی
 نوعجار مهلكو «ءاوهألا 8 قلخيلا ارق تاڪه تورو زار ھج اھ ج بصح ءابازحأو اعيش نيدلا يف مهعابتأ نم ريثك ا :

 .اولعف ام ىلع نوبساحو انيلإ © م 2 .
 ةدابعو هلل ةعاط لامعألا حلاص نم عيطتسيام (9 2 متاع كيل عفت تكبح | لمعو ءهلسرو هلاب ناميإلا مزتلا نمف (44) لا أَنِ © َنوُعَم دوُعَمَشياَلاَهضَمْضَورَِراَهِضَرمَل

 هفعاضي لب ؛هلطبي الو هلمع هللا عيضي الف هل : :

 موي هباتك يف هلمع ام دجيسو «ةريثك ًافاعضأ هَّلك
 .هتوم دعب ْثعّبُي

 .هيف اوطرف اماوكردتسيل ؛ةمايقلا موي لبق ايندلا ىلإ مهعوجر «مهملظو مهرفك ببسي اهانكلهأ يتلا ىرقلا لهأ ىلع عنتممو (44)

 ةمايقلا موي اند «نيعرسم اهتابنج يف اورشتناو ضرألا تاعفترم نم اوقلطناو «جوجأمو جوجأي دس حیف اذإف ( 0

 دق انليو اي :ةرسح يف ليولاب مهسفنأ ىلع نوعدي «فرطَت داكت ال ةحوتفم عزفلا ةدش نم رافكلا راصبأ اذإف هلاوهأ ُتَدبو

 .نيملاظ كلذب انكو ءهل دادعإلا نعو مويلا اذه نع نيلفاغ نيهال انك

 دوقو «سنإلاو نجلا نم هايإ مكتدابعب يضر نّمو مانصألا نم هللا نود نم نودبعت متنك امو -رافكلا اهيأ- مكنإ (4)

 .نولخاد اهيف مهو متنأ ءاهبطحو منهج

 لإ «نوكرشملا اأ مكعم منهج ران اولخد ام ةدابعلا قحتست ةهآ ىلاعت هللا نود نم مهومتدبع نيذلا ءالؤه ناكول (49)

 .منهج ران يف نودلاخ نيدوبعملاو نيدباعلا نم ًالك

 ؛نوعمسي ال رانلا يف مهو ةَّدشب مهرودص نم مهسافنأ هيف عفدنت يذلا مهريفز اهنع ئبني مالآ رانلا يف نييذعملا ءالؤم )۰۰ ١(

 .مهباذع لوه نم

 الف «نودعبم رانلا نع كئلوأ «ةنجلا لهأ نم مهنوكب انملع يف ةنسحلا ةداعسلا ةقباس انم مهل تقبس نيذلا نإ ١( لل

 .اهنم ًابيرق نونوكي الو اهنولخدي

0 



 انالار رع عسا نجا

 1 رهف َتَهَيْع EEN ايف واتس رکا | قارتحاو اهبيط توص نوعمسي ال (۰)

 ]فت و لَو ak 0 «ةنجلا يف ممم زانم اونكس دقف ءاهيف داسجألا

 ۇر س أد نم مهسوعن ؟ 1

 .ةمئاد ةماقإ نيميقم اهتاذلو

EE 8 ر ميظعلا لوما مهفيخي ال )٠١5 .٠0( 
  Eنص هوا

 يذلا مكموي اذه :ةكئالملا مهرشبت لب «ةمايقلا

 موي .باوثلا ليزجو هللا نم ةماركلا هيف مّثدِعُو

 بتُك ام ىلع ةفيحصلا ىو اك ءامسلا يوطن
 لوأ مهل انقل ةئيه ىلع قلخلا هيف ثعبنو ءاهيف
 ال يذلا هللا دعو كلذ ؛مهتاهمأ مهتدلو اک «ةرم

 انك انإ ءانيلع ًاقح ًادعو كلذب انْدَعَو ءفّلختي

 .هب دعت ام [ئاد نيلعاف

 دعب نم ةلزنملا بتكلا يفادبتك دقلو )٠٠١(

 اهثري ضرألا نأ :ظوفحملا حوللا يف بك ام

 فباورمأ اهب اوماق نيذلا نوحلاصلا هللا دابع

 هللا لص دمحم ةمأ مهو .هنع اوم ام اوبنتجاو

 .ملسو هيلع

 ةيفاك ةريعل ةظعوملا نم ولتملا اذه يف نإ )3١(

 .مهنم هيضرو مهل هعرش اب هللا نيدباع موقل

 .رسخو باخ نمؤي مل نمو ءاجنو دوس كب نمآ نمف «سانلا عيمجل ةمحر الإ -لوسرلا اهيأ- كانلسرأ امو )٠۷(

 .هتدابعل اوداقناو ءهل اوملسأف هللا وه هدحو ةدابعلا قحتسي يذلا مكهلإ نأ :هب تئي لإ يحوأ يذلا نإ :لق )٠١۸(

 امل ملعلا يف نووتسم متنأو انأف هيل ىلاعت هللا هاحوأ ام ًاعيج مكغلبأ : :مهل لقف مالسإلا نع ءالؤه ضرعأ نإف )٠۹(

 ؟باذعلا نم هب مدعو ام مكب لحي ىتم -كلذ دعب- ملعأ سلو «مكترذحو مكترذنأ

 .هيلع مكبساحيسو ؛مكرئارس يف هنومتكت امو «مكلاوقأ نم هب نورهجت ام ملعي هللا نإ (۱۱۰)

 اودادزتل ؛نيح ىلإ ايندلا يف اوعت وعتمتت نأو «ءالتباو مكل جاردتسا هومتاجعتسا يذلا باذعلا ريخأت لعل يردأ تسلو )١((

 .مكتبوقعل مظعأ نوكي مث ءارفک

 نيعتسنو «نمحرلا ابر لأسنو .قحلا ءاضقلاب نيبذكملا انموق نيبو اننيب لصفا بر :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق 01©6)

 .ةبلغلاو روهظلا نم هب اننودعوتت امو «هيلع ءارتفالاو بيذكتلاو كرشلا نم - رافكلا اهيأ- هنوفصت ام ىلع هب

۳١ 



 وس ديس د ےس س ےک و لس جس سر یر ےس

 حضنو تعصر ا امة حضر ملڪ لمد اھ ۇرۇ

 رایو یک س سالا یر يرتوا هل لمح ٿاذ لڪ

 سرلا نمر دیس لاب اء ڪ مر

IEEEدير رطب لڪ يَ  

 ےس ےس ص س س

 همس وذ

 ةيدهبو رهلضي ا

 يير فرن ڪڪ ن شا ااا ِريِعَتلاٍب اَذَعَلِ

 ةقل د ثمنا تقل ص

 وضمن نم نمت

 را اقام راحل فرقو رڪ

 جلا وت
 هرماوأ لاثتماب هللا باقعاورذحا سانلا اأ اي (۱)

 ةعاسلا مايق دنع ثدحي ام نإ «هيهاوت بانتجاو

 اهنم عدصتت ءضرألل ةديدش ةكرحو لاوهأ نم

 غلبي الو هردق ردقُي ال «میظع ءيش ءاهبناوج لك
 .نيملاعلا بر الإ هتيفيك ملعيالو «ههنک

 اهعيضر ٌةدلاولا ىسنت ةعاسلا مايق نورت موي (1)

 «بركلا نم اهب لزن اّمِل ؛اهيدث هتمقلأ يذلا

 بيغتو «بعرلا نم اهلمح لماحلا طقسُتو
 لوم لا ةدش نم ىراكسلاك مهف «سانلا لوقع

 نكلو «رمخلا نم ىراكسب اوسيلو «عزفلاو

 .مهكاردإو مهوقع مهتدقفأ باذعلا ةدش

 نومصاخي سانلا نم رفكلا سوؤر ضعبو (۳)

 مهنم ًالهج ؛ثعبلا ىلع هللا ةردق يف نوككشيو
 نم لالضلا ةمئأل ًاعابتاو «ةردقلا هذه ةقيقحب

 .هلسرو هللا ىلع درمتم ناطيش لك

 لي هنأ ناطيشلا اذه ىلع رَّدقو هللا ىضق )٤(

 ىلإ هقوسي لب «قحلا ىلإ هيدهج الو «هعبتا نم لک

 ار نيكني ْ

 أ ني عيد يڪ رمل لدا ل لاق رسم

 3 ا ٤احس "كثرت معد
 جوب عند لڪ نو تاو تبدو ترآ املأ |

 .هايإ هعابتا ءازج ةدقوملا منهج باذع

 يه «ةفطن نم هتيرذ تلسانت مث «بارت نم مدآ مكابأ انقلخ اّنإف ىتوملا يحي هللا نأ نم كش يف متنك نإ سانلا اهيأ اي (6)

 محل ةعطق يهو «ةغضم ىلإ مث «ظيلغلا رمحألا مدلا يهو «ةقلع ىلإ هللا ةردقب لوحتيف «ةأرملا محر يف لجرلا هفذقي يملا

 طقستف «ىرخأ ةرات قلخلا ةمات ريغو ءًايح نينجا جورخ ىلإ يهتنت قلخلا ةمات يأ ةقّلع ةرات نوكتف ءْعَضْمُيام رْذَق ةريغص

 لمتكتو «هتدالو تقو ىلإ قّلخملا وهو «ءاشن ام ماحرألا يف يقبنو ؛قلخلا راوطأ فيرصتب انتردق مامت مكل نّيينل ؛مامت ريغل

 لافطألا ضعبو ءلقعلا لامتكاو ةوقلاو بابشلا تقو وهو ءدشألا غلبت ىتح بكت ًاراغص ًالافطأ ةّنجألا ةدالوب راوطألا

 .كلذ لبق هملعي ناك اممًائيش رّمعملا اذه ملعي الف ؛لقعلا فْعَضو مرا نس غلبي ىتح ُّبكي مهضعبو «كلذ لبق تومي دق

 ءاهئاوترال تدازو تعفتراو «هنع حتفتت تابنلاب تكرحت ءاملا اهيلع اتلزنأ اذإف ءاهيف تابن ال ةتيم ةسباي ضرألا ىرتو
 .نيرظانلا ٌّرْسَي يذلا نسحلا تابنلا عاونأ نم عون لك نم تتبنأو

 فش



 هللا ةردق تايآ نم مّدقت امم روكذملا كلذ ()

 هناحبس هللا نأ ىلع ةعطاق ةلالد هيف «ىلاعت

 يغبنت ال يذلا «قحب دوبعملا برلا وه ىلاعتو

 ىلع رداق وهو «ىتوملا يحي وهو «هل الإ ةدابعلا

 .ءيش لك

 هللا نأو كلذ يف كشالل ةينآ ثعبلا ةعاس نأو (۷)

 .مهئازجو مهباسحل مهروبق نم ىتوملا ثعبي

 يف لطابلاب لداجي نم رافكلا نمو (424)

 هيلع هللا لص هلوسر هرايتخاو هديحوتو هللا

 لع ريغب لادجلا كلذو ءنآرقلا هلازنإو ملسو

 ةجحو ناهرب هيف هللا نم باتك الو .نايب الو

 ؛قحلا نع ًاضرعم «ربكت يف هقنع ًايوال «ةحضاو

 فوسف «هللا نيد يف لوخدلا نع هريغ دصيل

 «هرمأ حاضتفاو هراحدناب ايندلا يف ًايزخ ىقلي

 .رانلاب ةمايقلا موي هقرحنو

 َتْلَعَق ام ببسب باذعلا كلذ :هل لاقيو )١(

 بذعي ال هللاو ,ماثآلا نم تبستكاو يصاعملا نم

 .بنذ ريغب ًادحأ

 َرَسعَعِلَتلا ا

 ر راک له

 فر أ ادد هي یا5 ريث تكل
 و ود و چاس

 ا

 SIC يقرا 5

 4 راسا ا
 ا 00100200
 نِ هوب ناَمظاريَح

 .fe رو حس

 ةا

 ا

 م ص

 درکار تیک ی ہن کک ا
 واو تاس 7
 وورمضي ل ام هللا

 اا

 نود نمْأوُعَتَي © نيم نانلار

 نَملاوُع ھيا كدر 4مي امو

 © نمل لولا شی رأي
 و

 ري هلا نإ
 ا

 لاول مو اوم 2ا٤ تکا
 ر

 بسد ا ی لوط
 a رام لش هن داها دك نم یر

 € و صا ےس ب و
 3 طا يك نبه بودي لری

 وأ لبج فرط ىلع فقي يذلاك «ددرت ىلع هللا دبعيف .كشو فعض ىلع مالسإلا يف لخدي نَّم سانلا نمو )-١۳(

 هوركمب ءالتبا هل لصح نإو «هتدابع ىلع رمتسا ةَعّسو ةحص يف شاع نإف «هايندب هنامیإ طبريو «هتفقو يف كساأمتي ال طئاح

 هٌرفك رّيغي ال ذإ ؛ايندلا رسخ دق كلذب وهف «ةماقتسا دعب ههجو ىلع بلقني نمك هنع عجرف «هنيد ىلإ كلذ موش ازع ةدشو

 نإ هرضي ال ام هللا نود نم رساخلا كلذ دبعي .حضاو نّبب نارسخ كلذو ءرانلا هلوخدب ةرخآلا رسخو «هايند يف هل ردفا

 دوبعملا كلذ حبق «هعفن نم برقأ ققحملا هٌررض نم وعدي .قحلا نع ديعبلا لالضلا وه كلذ «هدبع اذإ هعفني الو «هكرت

 .ًاريشع حبقو ءأريصن

 اهروصق تحت نم يرجت تانج «تاحلاصلا اولمعو .كلذ ىلع اوتبثو «هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا لدي هللا نإ ()

 .ًالدع هتيصعم لهأ باقعو ًالضفت هتعاط لهأ باوث نم ديري ام لعفي هللا نإ «رامنألا اهراجشأو

 باذعو «هتجرد ءالعإب ةرخآلا ينو «هنيد راهظإب ايندلا يف رصنلاب ًادمحم هلوسر ديؤي نل ىلاعت هللا نأ دقتعي ناك نم (۱)

 هسفن يف دجي ام كلذ بهذي له :رظنيل مث « «لبحلا كلذ عطقيل مث «هسفت هب قنخيلو هتيب فقس ىلإ ًالبح ُددمَيْلف هبّذك نم

 .ةلاحم ال ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم هيبن ٌرصان ىلاعت هللا نإف ؟ظيغلا نم
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 جلاش رک نبا

 ىلع هتردق لئالد نم ةجحلا هللا ماقآ مكو (15) (“ ديرب ید چ اک اوټ ا

 ف ةحضاو هتايآ «نآرقلا لزنأ ثعبلاب نيرفاكلا ہک اا ااا
 E ہلاب نيرف 03 اون او أوداه اهترذلاَوأ

 د 7 ؛هتياده دارأ نم هللا اہ یدہ ءاهانعمو اهظفل السار و 0
 رھ لی هلا

 ا ا

 ف

 ن
 .هاوس يداه ال هنأل

 ىلص دمحم هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نإ (۱۷)

 موق) :مهو نيئباصلاو ءدوهيلاو ءملسو هيلع هللا

 «(هنوعبتي مهل ررقم نيد الو مهترطف ىلع نوقاب
 2 ا
 ء(رانلا ةدبع مهو) سوجملاو ءىراصنلاو 8 نِعُِلاَمَف هلل نهي ْنَمَو ُباَذ ل

HSهللا نإ «ناثوألا ةدبع :مهو اوكرشأ نيذلاو 2 ِناَمَصَح نا ده« بام ُلَمَفَيهّلَأ  

 نينمؤملا لخديف ةمايقلا موي ًاعيمج مهنيب لصفي 9 باير تعفو ردك نا هر فوم صحا
 لك لع هلا نإ راشلا نيرفاكلا لخديو .ةنجلا | هدير يل يسود قد نمبر ن

 اسسا اهلك دما داما دهش دیش يش 8| الل ردد نقرر ©: تضر
 ءازج ؛قحتسي مب الك ىزاجيسو ءاهظفحو 5 بتعويض وأينما
 .اهولمع يتلا لامعألل ًاقافو تحصل ووو الت ۵ 56

 هناحبس هللا نأ -لوسرلا اهيأ- ملعت ملأ (16) ياض رایت 7 0 |

 1 1 e نم

 STE رجالا ا
5 

 تاومسلا يف نم ًاداقنم ًاعضاخ هل دجسي م تال عَ 5

 تاقولخملا نم ضرألا يف نّمو ةكئالملا نم و

 رجشلاو لابجلاو موجنلاو رمقلاو ٌسمشلاو

 يأو «نيهم وهف باذعلا هيلع قح سانلا نم ريثكو «نونمؤملا مهو «سانلا نم ريثك ًارايتخاو ةعاط دجسي هللو ؟باودلاو

 .هتمكح َقْفَو ءاشي ام هقلخ يف لعفي هللا نإ .همركي دحأ هل سيلف هللا هنهي ناسنإ

 يف باذعلا مهب طيحي اورفك نيذلاف لح هنأ يعدي لك ءرفكلا لهأو ناميإلا لهأ :مهبر يف اوفلتخا ناقيرف ناذه (۲۲-۱۹)

 مهفاوجأ ىلإ لِزنّيو .هرح يف يهانتملا ءاملا مهسوؤر ىلع ٌبصُيو «مهداسجأ يوشتف ءاهنوسّبْلَي ران نم مهل تلعُج بايث ةئيه
 اولواح املك .ديدح نم قراطمب مهسوؤر ىلع ةكئالملا مهيرضتو ءطقستف اهيوشيف مهدولج ىلإ مني ىتح ءاهيف ام بيذيف

 .قرحملا رانلا باذع اوقوذ :مههل ليقو ءاهيف باذعلل اوديعأ -مهمركو مهِّمغ ةدشل- رانلا نم جورخلا

 «راهنألا اهراجشأو اهروصق تحت نم يرجت «مئاد اهميعن تانج حلاصلا لمعلاو ناميإلا لهأ 0

 .ًءاسنو الاجر ريرحلا ةنجلا يف داتعملا مهسابلو «ؤلؤللابو بهذلا رواسأب اهيف نونبر در

< 



 علوش رتع تابا

 :لوقلا بيط ىلإ ايندلا يف هللا مهاده دقل (؟5)

 يفو هيلع ءانثلاو هللا دمك و ديحوتلا ةملك نم

 مهاده اك ءةبقاعلا نسح ىلع هدمح ىلإ ةرسخآلا

 ىلإ لصوملا دومحملا مالسإلا قيرط ىلإ لبق نم

 بال .ةلجلا
 ئ هب مهءاج اب اوبذكو هللاب اورفك نيذلا نإ (15)

 نم مهريغ نوعنميو «ملسو هيلع هللا لص دمحم
 للص هللا لوسر نودصيو هللا نيد يف لوخدلا

 نع «ةيبيدحلا» ماع يف نينمؤملاو ملسو هيلع هللا
 «نينمؤملا عيمجل هانلعج يذلا «مارجلا دجسملا

 ميلأ باذع مهل «هيلإ مداقلاو هيف ميقملا ًءاوس

 نع ليلا مارحلا دجسملا يف دري نمو «عجوم
 ميلأ باذع نم ِهقِذُت هيف هللا صيف (لظ قحلا

 ميهاربإل انيب ذإ -يبنلا اهبأ- ركذاو 2250

 دقو هل هانأّيهو «تيبلا ناكم -مالسلا هيلع-

 ىوقت ىلع هئانبب هانرمأو .فورعم ريغ ناك
 عدبلاو رفكلا نم هريهطتو ؛هديحوتو هللا نم
 هب نيفئاطلل ًاباحر نوكيل ؛تاساجنلاو

 لاس او ظا |: 0 00
9 8 EO 

 ددا يوهم ونا تمر رځي نمو لد
 2 م 0 مرج اش 0001

 ك

5 
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 زل
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 روزل لوق اوب .هدنع نيلصملا نيمئاقلاو

 بوجوب سانلا -ميهاربإ اي- ُْمِلعأو(/۷) 2

 ًةاشم مهاوحأ فلتخ ىلع كوتأي مهيلع جحا
 ؛ديعب قيرط لك نم نيتأي «(لازُهلا نم ال لامعألاو رْيَسلا نم محللا فيفخلا) :وهو ءلبإلا نم رماض لك ىلع ًانابكرو
 مسا اوركذيلو ؛كلذ ريغو «مهت ءاراجت يف مهِبَّسّكتو «مهتعاطو مهكسن ءادأ باوثو «مهبونذ ةرفغم : :نم مه عفانم اورضحيل

 «همعن ىلع هلل ًاركش ؛هدعب مايأ ةثالثو ةجحلا يذ رشاع : يم سم مابأ N E لمذا

 .هرقف دتشا يذلا ريقفلا اهنم اومعطُيو «ًابابحتسا حئابذلا هذه نم اولكأي نأ نورومأم مهو

 خسو نبي مكارت ام ةلازإب كلذو «مهمارحإ نم مهجورخو مهالحإب كسلا نم مهيلع يقب ام جاجحلا لمكيل مث (19)

 تيبلاب اوفوطيلو ءايادهلاو ةرمعلاو جحلا نم مهسفنأ ىلع هوبجوأ اهب اوفويلو «مهرعش قلحو «مهرافظأ صقو «مهادبأ يف

 .ةبعكلا وهو .هيلع نيرابحلا طّلست نم هللا هقتعأ يذلا «ميدقلا قيتعلا

 0 رمّظعف مكيلع هللا هبجوأ ام وه «تيبلاب فاوطلاو روذنلاب ءافولاو ثفتلا ءاضق نم هب هللا رمأ يذسلا كلذ (0 ٠

 ماعنألا لكا مكل هللا لحأو . ةرصخآلاو ايندلا يف هل ريخ وهف هلل ةصلاخ ةلماك اهئادأب هكسانم اهنمو هللا تامرح مظعي

 .ماعنألا ضعب نم همّرحت برعلا تناك ام لاطبإ اذه يفو .هوبنتجاف اهريغو ةتيملا نم نآرقلا يف مكيلع ىلتي ايف همّرح ام الإ

 .هللا ىلع ءارتفالا وه يذلا بذكلا نعو «ناثوألا يه يتلا ةراذقلا نع اودعتباو

ro 



 هل لمعلا صالخإ ىلع هلل نيميقتسم )۳١(

 «ةعاطلاب هدارفإو هذحو هتدابعب هيلع نيلبقم

 رقي عدت ل كلا يداوم يضرم
 ينو «ىدهما نع هدب يف- هلثمف ءائيش هللاب

 ا 3 2 ١ 5
 ع

3 
 ت

 ضيضح ىلإ ناهإلا عيفر نم هطوقسو هكاله َ ا 1

 -بناج لك نم هل نيطايشلا فطختو ءرفكلا
 ريطلا هفطخت نأ امإف :ءامسلا نم طقس نَم لثمك 4 |

 ةديدش ةفصاع هذخأت نأ امإو ءءاضعأ عطقتف ئ د ا ا

 .دعبلا دشأ ديعب ناكم يف هفذقتف «حيرلا نم 7

 صاالخإو هديحوت نم هب هللا رمأ ام كلذ (1)

 ماعم مّلظَعُيو هللا رمأ لثتمي نمو .هل ةدابعلا
١ OES :حئابذلاو هنكامأو جحلا لامعأ اهنمو «نيدلا  

 ءاهنامستساو 0 لوا ١ دعوا ماع اواو
 بولقلا باحصأ لاعفأ ¿ م ميظعتل كااذهف كا ايد 55 e 1 ا 2 4

 ا را ری اولى اھو
 .هتيشخو هللا ىوقتب ةفصتملا الأ روس سمو ب ا |

rالانا  eنم اهب نوعفتنت عفانم ايادهلا هذه يف مكل (۳۳) رق  
 ال امم كلذ ريغو «بوكرلاو نبللاو فوصلا مإ اورج ا کک |:

Nوهو «قيتعلا تيبلا دنع اهحبذ تقو ىلإ اهرضي : نإ نا ا و  

 هلك مرحلا 2 EGE ب و سا
 انلعج «تفلس ةنمؤم ةعامج لكلو (۳2 تل هك لسا تان

 كلذو ؛ءامدلا ةقارإو حبذلا ّنِم كسانم اه

 نم مهقزر ام حبذ دنع ىلاعت هللا مسا اوركذيل

 نيعضاوتملا -يبنلااهمأ- رّشبو .هلوسر رمأو هرمأل اوداقناف هللا وه دحاو هلإ -سانلا اهيأ- مكهلإف .هلاوركشيو ماعنألا هذه

 .ةرخآلاو ايندلا يريخب مهبرل نيعضاخلا

 مهباصأ اذإو ؛هتفلاخت اورِذَحو «هباقع اوفاخ هدحو هللا رِكُذ اذإ مهأ مهتافص نم نوع شاخلا نوعضاوتملا ءالؤه )۴١(

 يف هللا مهقزر امم نوقفني كلذ عم مهو «ةمات ةالصلا اًوَّذأو ءلجو زع هللا نم باوثلا نيلمؤم كلذ ىلع اوربص ةدشو سأب

 .ةبحتسملا تاقفنلاو «هللا ليبس ينو «هتقفن مهيلع ْتَبَجَو نمو «لايع ةقفنو ةاكز نم مهيلع بجاولا

 نم اهعفانم يف ريخ - نوبرقتملا اهمأ- اهيف مكل هللا ىلإ اهب اوبرقتتل ؛همالعأو نيدلا رئاعش نم ْنْدبلا رخت مكل انلعجو (75)

 تدّيقو اهمئاوق نم ثالث ْثَّّص دق ةفقاو لبإلا رحت . هللا مسي : اهحبذ دنع اولوقف ءرجألاو باوثلاو ةقدصلاو لكألا

 ريقفلا وهو- عناقلا اهنم اوُمِوْطْيو ًادبعت اهوبرقم اهنم لكأيلف ء ءاهلكأ لح دقف اهبونج ضرألا ىلع تطقس اذإف «ةعبارلا

 .مكل اهريخست ىلع هللا نوركشت مكلعل كل نّذُبلا هللا رَّخس اذكه ءهتجاحل لأسي يذلا تعم او -ًاففعت لأسي مل يذلا

 هللا هجو اهب دصقلا نوكي نأو ءاهيف صالخإلا هلاني نكلو «ءيش اهئامد نم الو حئابذلا هذه موحل نم هللا لاني نسل (۳۷)

 اهيأ- رسو . .كلذل ّلهأ هنإف «قحلا نم مكاده ام ىلع هل اوركشتو ءهللا اومظعتل ؛- نوبرقتملا اهيأ- مكل اهللذ كلذك «هدحو

 .حالفو ريخ لكب هقلخ ىلإ نينسحملاو «هدحو هللا ةدابعب نيتسحملا -يبنلا

 دوحج «هبر ةنامأل ناّوخ لك بحي ال لجو زع هنأل ؛رارشآلا ديكو «رافكلا ناودع نينمؤملا نع عفدي ىلاعت هللا نإ(

 انضر



 و رک اوبا

REN 

 رق رص عا دووم ناب وا نأ م _ نم نيعونم مهرمأ لوأ يف نوملسملا ناك ( ۴۹
 سا هللا لص يبنلا جرخو هادم نيكرشملا ىذأ غلب د طا . سو عرسك

 ٠ اإ ««ةنيدملا» لإارجاهم «ةكم» نم ملسو هيلع

 فاجن تواس ر ر 2 نيملسملل هللا َنِذَأ ةوق مالسإلل حبصأو

 E ڪڪ ا8 ملظلا نم م هيلع عقوام ببسب ؛لاتقلا يف
 E 6 ال ددكت ت ھا یع م مهرصن ىلع رداق ىلاعت هللا نإو «ناودعلاو

 : سا ناوه ِفِوُرعَمْلا ومو حينا ٌ .مهودع لالذإو
 َتبَدَكحْد كَ ورگ ب نو © رولا وع [ق) . «مهدايد نم جورخملا لإ اودجلأ نييذلا 4:
 او 8 انبر :اولاقو اوملسأ مهأل الإ هولعف ءيشلال

 روق صرت مرد ر چ دوم و دامو جور

 يك تلم یوم بک نیم باو موا
 20) ملظلا عف نِم هللا هعرش ام الولو .هدحو هلل

 و ٌدرو «ةلّرنلا نايدألا لهأ عيمج هب عفتني يذلا

 u کرد ِ ا
 اشور واح لاَ ا م ةدابعلا نكامأ اهيف تمّدُهو «ضرألا تبرخلو

 8 ص سلا قررت حدب ٍديْشَمِرْسَف وو طعم 8 «ىراصنلا سئانكو «نابهرلا عماوص نم

 ْ م تع او "هي تريني را )نوصي يتلا نيملسملا دجاسمو دوهبلا دباعمو
 3 قرشا فكن ناق ین کوردیی () .. دهتجا نمو .ًارثكاهف هلا مسا نوركذيو ءاهيف
 E .هودع ىلع هرصان هللا نإف «هللا نيد ةرصن يف

 وه ذق ماریا ورع باقي ال يول هللانإ
 .مهيصاونب ذخأو قئالخلا

 ةالصلا اوماقأ مهودع ىلع مهراهظإب اهيف مهانفلختساو «ضرألا يف مهاّنَكم نإ نيذلا مه انرصنب مهاندعو نيذلا (41)

 ارو «هدابع قوقحو هقوقح نم هب هللا رمأ ام لكب اورمأو ءاهلهأ ىلإ مههلاومأ ةاكز اوجرخأو ءاهدودحب اهتاقوأ يف اهئادأب

 .ىوقتلل ةبقاعلاو ءاهلك رومألا ريصم هدحو هللو .هلوسرو هنع هللا ىهن ام لك نع

 ارا موو فرتتو اعو عون عرق مهليسر پاکت يق رییس هني -لوسرلا اهيأ - كموق كبذكي نإو (45-55)

 «ةيوقعلاب ممألا هذه لجاعأ ملف «ىسوم هوقو ٌنوعرف بّذكو يعش اوبذك نيذلا ؛نيدم» باحصأو طول موقو

 ةمعن نم مهب ناك ام ليدبتو «مهبيذكتو مهرفك مهيلع يراكنإ ناك فيكف «باذعلاب مهنم ًالك تذخأ مث اهتلهمأ لب

 ؟كالحلاو باذعلاب

 اهروصقو ءاهنم ىقتسُي ال اهرابآو ءاهناكس نم ْتَلَح ةمّدهم مهرايدف ءاهلهأ انكلهأ اهرفكب ةملاظلا ىرقلا نم ًاريثكف (45)

 .باذعلا ءوس اهلهأ نع عفدت مل ةقرخزملا ةيلاعلا

 مهرابخأ اوعمسيو ءاوربتعيف .مهوقعب اوركفتيف «نيكلهملا راثآ اودهاشيل ضرألا يف شيرق نم نوبذكملا رِسّي ملفأ ()

 .رابتعالاو قحلا كاردإ نع ةريصبلا ىمع وه كِلهُملا ىمعلا انإو ءرصبلا ىمع سيل ىمعلا نإف ؟اوظعتيف رّبدت عامس
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 .ًادبأ اهيف نوقبيو اهنولخدي «ةدقوملا رانلا

 شيرق رافك -لوسرلا اهأ - كلجعتسيو (۷)
 امل هب مهترذنأ يذلا باذعلاب -مهلهج ةدشل-

 مهدعو ام هللا فلخي نلو ءرفكلا ىلع اورصأ

 لّجع دقو .هعوقو نم دب الف باذعلا نم هب
 نم ًاموي نإو .«ردب» موي يف كلذ ايندلا يف مه

 ةنس فلأك -ةمايقلا موي وهو- ا

 .ايندلا ينس نم نودع ام

 اهلهأ رارصإب ةملاظ تناك ىرقلا نم ريثكو )٤۸(

 ةبوقعلاب مهلجاعأ لو مهتلهمأف ءرفكلا ىلع
 لاو ءايندلا يف يباذعب ممْذَحَأ مث ءاورتغاف

 .نوقحتسي اهب مهبذعأف «مهكاله دعب مهعجرم

 ام سانلا اأ اي :-لوسرلا اهيأ- لق (01-5)

 نيذلاف .هتلاسر هللا نع غليم مكل رذنم الإ انأ

 «مهبولق يف كلذ رقتساو «هلوسرو هللاب اونمآ

 وفع هللا دنع مهل ,ةحلاصلا لابعألا اولمعو

 مهنع ردص اماهب رتسي ةرفغمو مه ونذ نع

 .ةنحلا وهو عطقني ال نسح قزرو «ةيصعم نم

 نآرقلا تايآ لاطبإل ديكلا يف اودهتجا نيذلاو

 لهأ مه كئلوأ «نيبلاغم نيقاشم بيذكتلاب

 سواسولا هتءارق يف ناطيشلا ىقلأ هللا باتكأرق اذإ الإ يبن الو لوسر نم -لوسرلا اهيأ- كلبق نمانلسرأ امو (01)

 .تاحضاولا هتايآ تبثيو «هسواسو ليزيف ءناطيشلا ديك لطب هللا نكل ؛هولتيو هؤرقي ام عابتا نع سانلا ٌّدصيل ؛تاهبشلاو

 .هرمأو هريدقت يف ميكح «ةيفاخ هيلع ىفخت ال .نوكيو ناك اهب ميلع هللاو

 نيكرشملا نم بولقلا ةاسقلو «قافنو كش مهولق يف نيذلل ًارابتخا هللا هلعجيل الإ ناطيشلا َنِم لعفلا اذه ناك امو (0)

 .باوصلا نع ديعب قحلل ٍفالخو هلوسرو هلل ةديدش ةوادع يف كئلوأو ءالؤه نم نيملاظلا نإو .رجز مهيف رّثؤي ال نيذلا
 اهيأ كيلع هللا دنع نم لزانلا قحلا وه ميركلا نآرقلا نأ لطابلاو قحلا نيب مهملعب نوقرفي نيذلا ملعلا لهأ ملعيلو (04)

 هلوسربو هب اونمآ نيذلا يداه هللا نإو .مهبولق هل عضختو «مہناميإ هب دادزيف «هيلإ ناطيشلل ليبس الو «هيف ةهبش ال «لوسرلا
 .لالضلا نم هب مهذقني مالسإلا وهو «حضاولا قحلا قيرط ىلإ

 وأ «مهبيذكت ىلع مهو «ةأجف ةعاسلا مهيتأت نأ ىلإ نآرقلا نم هب مهتئج امم كش يف نوبذكملا نورفاكلا لازي الو (55)

 .ةمايقلا موي وهو «مه هيف ريخ ال موي باذع مهيتأي
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 خيالة روش تع تلا وبل
 ASK Ka هت ف

 أونَماَءتبدلاَفَو هب كب ذمو ةلْزَجْلا مويلا اذه يف ناطلسلاو كلُملا (هال هك)

 ذلو © ربصَتلا تح فتَحِلَصلاِمَعَو E GS 3 يم صد ا سراي ممل د زينمؤملا نيب يضقي هناحبس وهو «هدحو هلل
 وو تاج ار اولمعو هلوسرو هللاب اونمآ نيذلاف .نيرفاكلاو
 .تانجلا يف مئادلا ميعنلا مهل ءةحلاصلا لامعألا

5 

 ُتاَدَحَرْمَل ك ا أوَدَحو اورتَڪ ر
OS & 

 0 ریو كالا 4 هلوسر اوبذكو هللا ةينادحو اودحج نيذلاو

 0 وهل 6 کرارا 00 زر ا ترا اود ا باذع مه كئلوأف «نآرقلا تايآ اوركنأو

 | و + حس ب r . منهج يف مهني و مزح
 مح هن 5 0

 2 م قزلار اضرل ابلط مهرايد نماوجرحخ نيذلاو (08)

 اا ۴ E راع هلان دهاع 2 م فنيدل 3 ذو هللا
 0 ٍ ج وهو مهنم لتق نم «هني هرصنو «هلل

 مهلك ربك ءلاقق ريغ نِ مهنم تام نمو ؛رافكلا 2
 نإو «لوزي الو عطقني ال يذلا اهميعنو ةنجلا هللا

 .نيقزارلا ريخ وه ىلاعتو هناحبس هللا
 هنوبحي يذلا لخْدُملا هللا مِهَئلخدُيَل (09)

 2١ «هليبس يف جرخي نمب ميلعل هللا نإو .ةنجلا وهو

 ل کک | الق ءهاصع نمع ميلح ءايندلل ًابلط جرخي نمو
 1 2 .ةبوقعلاب مهلجاعي

 نم كيلع انصصق يذلا رمألا كلذ )٠0(

 هيلع يِدَّتعا نمو «ةنجلا نيرجاهملا لاخدإ

 «هتلعف لثمب يناجلا لباقي نأ هل نأ دقف ملّظو

 «ىغبو هئاذيإ ىلإ يناجلا داع اذإف «هيلع جرح الو
 زوجي ال ذإ ؛هيلع ىدتعملا مولظملا رصني هللا نإف

 .مهبونذ رفغيو «ةبوقعلاب مهلجاعي الف نيبنذملا نع وفعي ءروفغ ٌرفعل هللا نإ .هسفنل هفاصتنا ببسب هيلع ىدَتْعُي نأ

 نم صقني ام لخدي هنأ هتردق نمو ءاشي ام ىلع رداقلا وهو ؛قحلا وه ةلداعلا ماكحألا كلت مكل عرش يذلا كلذ )١(

 ريصب «توص لكل عيمس هللا نأو «ليللا تاعاس يف راهنلا تاعاس نم صقتنا ام لخديو ءراهنلا تاعاس يف ليللا تاعاس

 .ءيش هيلع ىفخي ال ؛لعف لكب
 وه دادنألاو مانصألا نم هنود نم نوكرشملا هدبعي ام نأو «هل الإ ةدابعلا يغبنت ال يذلا قحلا هلإلا وه هللا نأب كلذ (1)

 ل

 .ءيش لك نم ربكأ وهف ف هتافصو ءهئاسأو

 فيطل هللا نإ ؟تابنلا نم اهيف تبني امب ةرضخم ضرألا حبصتف ءأرطم ءامسلا نم لزنأ هللا نأ -لوسرلا اهيأ-ّرت ملأ (۳)

 .مهحلاصمب ريبخ «ءاملا كلذب ضرألا نم تابنلا جارختساب هدابعب

 ينغلا وه هللا نإو . هلاضفإو هريبدت ىلإ جاتح لك «ةيدوبعو ًاكلمو ًاقلخ ضرألاو تاومسلا يف ام ىلاعتو هناحبس هلل (15)

 .لاح لك يف دومحملا «ءيش ىلإ جاتحيال يذلا

۳4 



 مي رت ابل

 ضرألا يف ام مكل لّلذ ىلاعت هللا نأ رت لأ (5)
 ایک ېکمنانم لکو مكماعطو مكيوكرل ١ اشا یر رک داجلاو راثلاو عورزلاو مئاهبلاو باودلا نم

 هرمأو هتردقب رحبلا يف يرجت نفسلا مكل 0

 نم نوؤاشت ثيح ىلإ مكتعتمأ عم مكلمحتف 8ك ا
 ءاهسلا كسمي يذلا وهو «نكامألاو دالبلا ١ 504 ما ولا كولا قر

 نَّم كلهيف ضرألا ىلع عقت ال ىتح ؛اهظفحيف 1

 محريل هللا نإ ؟كلذب هناحبس هنذإب الإ اهيلع 15 شرقى

 «مهلجآو مهلجاع يف ةعساو ةمحر سانلا 1 0

 ءايشألا هذه نم مهل هرخس ام مهب هتمحر نمو 9 5 رو اسا زق موي
 ٤  85دم ًالضفت ؛اهريغ :

 ا 7 زالو اَمَشلاف
 مكدجوأ نأب مكايحأ يذلا ىلاعت هللا وهو (57) #

 مث مكر اع ءاضقنا دنع مكتيمي مث ءمدعلا نم

 نإ .مكلامعأ ىلع مكتبساحمل ثعبلاب مكييحي

 ىلع ةلادلا تايآلا نم رهظ الدوح ناسنإلا

 .هتينادحوو هللا ةردق

 ةعيرش انلعج ةيضاملا ممألا نم ةمأ لكل (70)

 الف ءاهب نولماع مهف ءابب مهانرمأ ةدابعو ف
 5 5 5 / 9 سو

 يف شيرق وكرشم -لوسرلا اهيأ- كنعزاي © أ ااه
 عاونأو كسانملا يف هب هللا كرمأ امو ءكتعيرش ) :

 صاالخإو كبر ديحوت ىلإ عداو ءاهلك تادابعلا
 .هيف جاجوعا ال «ميوق نيد ىلعل كنإ «هرمأ عابتاو هل ةدابعلا

 «بيذكتلاو رفكلا نم هنولمعت ايب ملعأ هللا :مه لق لب «مهداجت الف هيلإ مهوعدت ميف لطابلاب كتلداجم ىلعاوٌّرصأ نإو (0)

 .نورباکم نودناعم مهف

 ىلع درلا يف نسح بدأ ةيآلا هذه يفو . نيدلا يف مهفالتخا رمأ يف ف ةمايقلا موي نيرفاكلاو نيملسملا نوب مكحي ىلاعت هللا (14)

 .ًارابكتساو ًاتنعت لداج نم

 رمأ ملعلا كلذ نإ ؟ظوفحملا حوللا يف هتبثأ دق ًالماك ًادع ضرألاو ءامسلا يف ام ملعي هللا نأ -لوسرلا اهيأ- ملعت مآ )۷٠(

 .ءيش هزجعي ال يذلا هللا ىلع لهس

 هللا بتك نم باتك يف لِزْنَي مل «ةهلآ نودبعي مهف هيلع مه ام نالطب روهظ عم هللاب كرشلا ىلع شيرق رافك رصيو (71)

 ءاج اذإف .ليلد الب مهَءابآ هيف اوعبتا رمأ وه |منإو هللا ىلع هورتفاو «هوقلتخا |هيف مهل ملع الو «ةدابعلل حلصت اهنأب ناهرب

 .باذعلا مهنع عفدي وأ «مهرصني رصان نيكرشملل سيلف ةرخآلا يف باسحلا تقو

 نينمؤملاب نوشطبي نوداكي «مههوجو ىلع ةرهاظ ةهاركلا ىرت نيكرشملا ءالؤه ىلع ةحضاولا نآرقلا تايآ ىلتت اذإو (0)

 عامس نم مكيلإ ةهارك دشأ وه اب مكربخأ الفأ :-لوسرلا اهيأ- مه لق . هتايآ مهيلع نولتيو «ىلاعت هللا ىلإ مهن :وعدي نيذلا

 .هيلإ نوريصي يذلا ناكملا سئيو «ةرخآلا يف نيرفاكلل هللا اهَّدعأ رانلا ؟هيلإ نيعادلا ةيؤرو قحلا

Pf: 



 هل اوعمتساف لثم برض سانلا اأ اي (۷۳)

 اهنودبعت يتلا دادنألاو مانصألا نإ :هوربدتو

 ةبابذ قُل ىلع ةعمتجم ردقت نل هللا نود نم
 نأ ردقت الو ؟ربكأ وه ام قلخب فيكق «ةدحاو

 كلذ دعب لهف ءاهنم بابذلا هبلسي ام صلختست

 بلاطلا َفُْحَض :ًاعم نافيعض امهف ؟زُجَع نم

 ام ذقنتسي نأ هللا نود نم دوبعملا وه يذلا

 وه يذلا بولطملا َفعَضو «هنم بابذلا هذحأ

 دادنألاو مانصألا هذه ذس فيكف «بابذلا

 ؟ناوه لا اذهب يهو «ةهآ

 قح هللا اومّظعي مل نوكرشملا ءالؤه (74)

 يذلا يوقلا وهو «ءاكرش هل اولعج ذإ «هميظعت

 .بلاغي ال يذلا زيزعلا ؛ءيش لك قلخ

 ةكئالملا نم راتخي ىلاعتو هناحبس هللا (27870)

 غيلبتل ؛ًالسر سانلا نم راتخيو «هئايبنأ ىلإ السر
 «هدابع لاوقأل عيمس هللا نإ «قلخل ا ىلإ هتالاسر

 نم ةلاسرلل هراتخي نمبو «ءايشألا عيمجب ريصب
 هتكئالم يديأ نيب ام ملعي هناحبس وهو .هقلخ

 روس رع ماسلا رجلا
2 

9 a PEE افا 

هج ىح هلآ
اره ودا 

 ر ا 

 ا هاك چک نمو ف
 “لار کلاس فو اک م مت

 بیک ترا کی کک
 اواو ةو e 0000 كس ست

 هم

 كل رج لا يس دو اک

A E 9لر  

 .رومألا عجرت هدحو هللا ىلإو .مهئانف دعب نئاك وه ام ملعيو «مهقلخي نأ لبق نم هلسرو

 هدحو مكبر اودبعاو «مکتالص يف اودجساو اوعكرا ملسو هيلع هللا یلص دمحم هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا اأ اي (۷۸۷۷)

 اودهاجو «هليبس ىلإ قلخلا اوعداو «هللا رمأب ًامات ًامايق اوموقو «مكسفنآ اودهاجو ءاوحلفتل ؛ريخلا اولعفاو «هل كيرش ال
 اذه لمحل مكافطصا وه «مكحراوجو مكبولق هل نيملسم «لجو زع هلل ةينلا هيف نيصلخم «مكسفنأو مكتتسلأو مكلاومأب

 ضعب يف ناك ك ءاهماكحأو اهفيلاكت يف ديدشت الو قييضت اهيف سيل «ةحمس مكتعيرش لعج نأب مكيلع َّنَم دقو «نيدلا
 يفو «ةقباسلا ةلزنملا بتكلا يف لبق نم نيملسما هللا مكَّمَس دقو «ميهاربإ مكيبأ ةلم يه ةحمسلا ةلملا هذه «مكلبق ممألا

 ةلاسر مكغّلب هنأب مكيلع ًادهاش ملسو هيلع هللا لص دمحم لسرلا متاخ نوكيل ؛رايتخالا اذهب مكّصتخا دقو «نآرقلا اذه

 ءاهردق ةمعنلا هذه اوفرعت نأ مكيلعف «هباتك يف هب هللا مكربخأ ايب مهتغّلب دق مهل سر نأ ممألا ىلع ءادهش اونوكتو «هبر

 هللا ىلإ اوؤجلت نأو ؛ةضورفملا ةاكزلا جارخإو ءاهطورشو اهناكرأب ةالصلا ءادأب هللا نيد ملاعم ىلع اوظفاحتو ءاهوركشتف
 .هرصنتسا نمل ريصنلا معنو «هالوت نمل ىلوملا َّمْعِد وهف «هيلع اولكوتتو «ىلاعتو هناحبس
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 5 HA و

 راء لعَج امور



 ويلا رس رقع كاا

 ¥ نونمؤملا ةروس +

 نولماعلا هلوسربو هللاب نوقّدصملازافدق )١(

 .هعر شب

 .مهحراوج نكستو «مهبولق اه عرفت ا 4 اور کک مامر هج

 رم هيف ريخ ال ام لكل نوكرات مه نيذلاو (۳ 2002 ر سی
 E و 0 10 ر چ تشع كويك اوت |

 .لاعفألاو لاوقألا

 مهاومأو مهسوفنل نورّهَطُم مه نيذلاو (5)

 .اهسانجأ فالتخا ىلع مهلاومأ ةاكز ءادأب

Eهللا مّرح ام نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو () 18  
 .شحاوفلا لكو طاوللاو ىنزلا نم اک IT ةف هلع :

CEE E 72Î eلوو  + ENنم مہایأ تكلم ام وأ مهتاجوز یلعالإ() 0 ا  

 نهعامج يف جرحالو مهيلع مولالف ءامإلا أ امل ةتاشنأرتامحل ملأ ك
 .نهّلحأ ىلاعت هللا نأل ؛نهب عاتمتسالاو دعوه @ َنيِقِلَلنَسْحَأ هَّكأ َكَراَبَتََّرَع
 وهف هِتَمَأ وأ هتجوز ريغب عتمتلا بلط نمف (۷) دلو نودع ER 08-0 ا

 ضرع دقو «مارحلا ىلإ لالحلا نيزواجملا نم | 5 كتكوت سك

 :هطختسو هللا باقعل ةف < 1 غصت

 «هيلع اونمتْؤا ام لكل نوظفاح مه نيذلاو (۸)

 ریال

 .مهدوهع لكب نوُفوم

 .ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع ةدراولا «ةعورشمل ا اهتئيه ىلع اهتاقوأ يف مهتالص ءادأ ىلع نوموادي مه نيذلاو (0

 .ةنجلا نوثراولا مه نونمؤملا ءالؤه )0١(

 .لوزيالو مهميعن عطقني ال «نودلاخ اهيف مه ألز نم اهلضفأ يهو ءاهطسوأو ةنجلا لزانم ىلعأ نوثري نيذلا (1)

 .ضرألا عيمج نم ذوخأم نيط نم مدآ انقلخ دقلو )١١(

 .ءاسنلا ماحرأ يف ةنكمتم رقتستف ؛مهبالصأ نم جرخت لاجرلا ينم يه :ةفطن نم نيلسانتم هينب انقلخ مث (1)

 انقلخف «غضْمُي ام رْدَق محل ةعطق :يأ ةغضم ًاموي نيعبرأ دعب ةقلعلا انقلخف «رمحأ ًامد :يأ ةقلع ةفطنلا انقلخ مث )١4(

 .هقلخ ءيش لك نسحأ يذلا «هللا كرابتف «هيف حورلا خفنب رخآ ًاقلخ هانأشنأ مث أحل ماظعلا انوسكف ءاماظع ةنيللا ةغضملا

 .نوتيَك رامعألا ءاضقناو ةايحلا راوطأ دعب رشبلا اهيأ مكنإ مث (16)

 .ءازجلاو باسحلل مكروبق نم ءايحأ ةمايقلا موي نوعي ايندلا ءاضقناو توملا دعب مكنإ مث (17)

 .هاسنن الو «ًاقولخ لمْ الف «نيلفاغ قلخلا نع انك امو «ضعب قوف اهضعب تاومس عبس مكقوف انقلخ دقلو (۱۷)

tai 



 ةجاح ردقب ءام ءامسلا نم انلزنأو (16)

 a «ءاملا اذهل ًارقتسم ضرألا انلعجو «قئالخلا
Eاشا © تدر هيا 1 0  

 اذه يفو .نورداقل رقتسملا ءاملاب باهّذ ىلع انإو

 ١ E .نيملاظلل ديعوو ديدبت

 © تیک يِصَوِنْعُد يت ترول رم یک الإ  ليخنلا نيتاب مكل ءاملا اذه انأشنأق (19)

 | اَييزئلراهرظإ اتنين مالا نو 7 | عاونألا ةريثك هكاوف اهيف مكل «بانعألاو
 و نول واڪا ي کک 2 .نولكأت اهنمو «لاكشألاو

 جرخت يتلا نوتيزلا ةرجش هب مكل انأشنأو )۲١(

 «تيزلا اهنم رصعي ؛«ءانيس» روط لبج لوح

 .هب مدتؤيو نهّديف

 رقبلاو لبإلا يف -سانلا اهبأ- مكل نإو ()

 1 : ينام مكيقسُت ءاهقلخب نوربدعت ةربعل مدغلاو
 نحوس وب اوسر هج وب ر ل اره نھ نرالا [[87 . ةريثك ىرخأ عفانم اهيف مكلو «نبللا نم اهنوطب
 انا هاا توا ندا بف چ ا  .نولكأت اهنمو ءامهوحتو ءدولج او فوصلاك
 عصا ناوي نايل 0 رحللاو ربلا يف نفسلاو لبإلا لعو (17)

 2 و

 رک

ANSE ر اک 

 700 26 را ا ا رخ 3
 ك ا دوان ا5ا5ی كاملا : ن 2

 9 0 ا ا > ةوعدب .هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو (۲۳)

 8 سبيل يو هللا اودبعا : 0 لاقف ديحوتلا

 2 ءالعو لج هريغ ةدابعلا قحتسي ب هلإ نم مكل

 ؟هباذع نوشخت الفأ «ةدابعلا هل اوصلخأف

 ًالضفو ةسائر الإ هلوقب ديري الو «ءيشب مكنع رّيمتي ال مكلثم ناسنإ هنإ :مهتماعل اولاقو «هموق فارشأ هبّدكف (5907)

 حون امو .دادجأو ءابآ نم انقبس نّميف اذه لثمب انعمس ام ءةكئالملا نم هلسرأل ًالوسر انيلإ لسري نأ هللا ءاش ولو «مكيلع

 .هنم اوحيرتستف «تومي وأ «هتوعد كرتيف «قيفُي ىتح اورظتناف «نونح لا نم سَم هب لجر الإ
 .كتلاسر نم مهتّلب ايف يايإ مهبيذكت ببسب ؛يموق ىلع ينرصنا بر :حون لاق (17)
 باذعب انرمأ ءاج اذإف ءانتءالكو انظفح يف تنأو ءانتنوعمو كل انرمأبو انم ىأرمب ةنيفسلا عنصا نأ هيلإ انيحوأف (۷)

 لخدأف «باذعلا ءيجم ىلع ةمالع -هيف زبخي يذلا ناكملا وهو- رونتلا نم ةوقب ءاملا عبنف «نافوطلا أدبو «قرغلاب كموق

 الو «كنباو كتجوزك هرفكل باذعلا قحتسا ِنَم الإ كلهأ لخدأو «لسنلا ىقبيل ؛ىثنأو ًاركذ ءايحألا لك نم ةنيفسلا يف

 نود ىلاعت هب قيلي مب هناحبس هلل نيعلا ةفص تابثإ ةيآلا هذه يفو .ةلاحم ال نوقرغم مہنإف «نيملاظلا كموق ةاجن ينلأست

 .فييكت الو هيبشت

Ter 



 نوما روس رَ سا

 تنأ اهيلع ًارقتسم ةنيفسلا تولع اذإف (۲۸)

 هلل دمحلا :لقف «قرخغلا نم نينمآ كعم نمو

 .نيرفاكلا موقلا نم اناّجن يذلا

 «نمآلا كرابملا لوزنلا يل رسي بر :لقو )١9(

 زع هللا نم ميلعت اذه ينو .نيلزنملا ريخ تنأو ب

 .ءاعدلا اذه اولوقي نأ اولزن اذإ هدابعل لجو زین ا
 نيرفاكلا كالهإو نينمؤملا ءاجنإ يف نإ )٠( ا :Is رتو جلالي ذك ورمي لا

 ايف هللا لسر قدص ىلع تاحضاو تالالدل 52200000 سو
 1 دريو همن ول ااَسِم اي کرب 3 دهام

 ممألا نيربتخمل انك نإو «هللا نم هب اوؤاج E لك

 مهب ةبوقعلا عوقو لبق مهيلإ لسرلا لاسرإب , 9
 مه رخآ ًاليج حون موق دعب نم انأشنأ مث( ۳) نورم کن امور ابار تکو رمادا
Aداع موق حلا م ْنِإه تودع وامل ت اھي تاه . 

 هيلع دوه وه مهنم الوسر مهيف انلسرأف (۴۲) ا لاره نإ© تيئوُعَب ود دام را توتا

pSرع  iمک س ہلحر هلل اودعأ :مف لاقف مااا ا تر6 @ ترنمزمی رل ناموا ا ےل ہلح۔ هللا | ديعا : لاقف «مالسلا : يب نع نأ خا وك و رکا سس  
 متدبع اذإ هباقع نوفاخت الفأ .هريغ قحب دوبعم 8 ےن

 © تمريض یتا ٤ھ نگامب فرصت

 روح کت تدرتک رت م أ َنيلَو وب
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 ؟هريغ !
 نيذلا هموق نم ءاهجولاو فارشألا لاقو (۳۳) 0 37 م 9 0 امم ا
 مهاغطأو «ةرخآلا ةايحلا اوركنأو «هللاب اورفك 2( أَ بيلا

 ام :شيعلا فرت نم ايندلا يف مهيلع هب معنأ ام

 رشب الإ ىلاعت هللا ديحوت ىلإ مكوعدي يذلا اذه

 .مكبارش سنج نم برشيو «مکماعط سنج نم لكأي «مکلثم
 .هايإ مكعابتاو مکتهآ مككرتب نورساخ ًاذإ مكنإ مکلثم ًادرف متعبتا نئلو (74)

 ؟ءايحأ مكروبق نم نوجّرُت ةتتفم ًاماظعو ًابارت مترصو «مّتم اذإ مكنأ نم هب مكُدَِي ام نوقَّدَصُ فيك (؟0)

 .مكروبق نم ءايحأ نوجَرْعُت مكتوم دعب مكنأ نم موقلا اأ هب نودعوت ام ًاقح ديعب (77)

 .ىرخأ ةرم ءايحأ نيجرخمب نحن امو «ءانبألا ايحيو انم ءابآلا تومي ءايندلا هذه يف الإ انتايح ام (۴۷)

 .انل هلاق ام نيقدصمب انسلو ءًابذك هللا ىلع قلتخا لجر الإ ناميإلا ىلإ مكل يعادلا اذه امو (8)

 .يل مهبيذكت ببسب ؛مهيلع ينرصنا بر :ًالئاق هبر مهوسر اعدف (۳۹)

 .نيمدان نوبذكملا ءالؤه ريصيس بيرق نمز دعب :يأ «نيمدان ٌنُحبصيل ليلق اّمَع :هتوعدل ًابيجم هللا لاقو (50)

 ىلع وفطي يذلا ليسلا ءاثغك اوحبصأو ءًاعيج اوتامف ءاهب هللا مهكلهأ «حير عم ةديدش ةحيص مهتءاج نأ اوثبلي ملو )4١(

 .مهيقباسب لح ام مهب لحيف «مهوسر اويذكي نأ نوعماسلا رذحيلف .هللا ةمحر نم مهل ًادْعُبو نيلاظلا ءالؤهل ًاكالهف ءءاملا

 همالسو هللا تاولص سنويو بويأو بيعشو طول :ماوقأك نيرخآ قئالخو ًامأ نيبذكملا ءالؤه دعب نم انأشنأ مث (47)
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 ةبذكملا ممألا هذه نم ةمأ يأ مدقتت ام (5*)

 .هنع رخأتت الو ءاهكالهل ددحملا تقولا

 عبتي ممألا كلت ىلإ انلسر انلسرأ مث (45)

 «هوبذك هتمأ لوسر اعد املك ءًاضعب مهضعب

 ري لو «رامدلاو كاله اب ًاضعب مهضعب انعبتأف
 نمل ثيداحأ اهانلعجو «مهکاله رابخأ الإ

 ال موقل ًاقْحُسو ًاكالهف «ةربع اهنوذختي «مهدعب
 .مهنوعيطي الو لسرلا نوقدصي
 نوراه هاخأو ىسوم انلسرأ مث (1:45)

 لّكّقلاو دارجلاو ديلاو اصعلا :يهو عستلا انتايآب

 نم صقنو نونسلاو نافوطلاو مدلاو عدافضلاو

 بولق اهل داقنتف بولقلا رهقت نيب ةجح «تارمثلا
 ىلإ امهانلسرأ «نيدناعملا ىلعةجحلا موقتو «نينمؤملا

 اوربكتساف «هموق فارشأو «رصم» مكاح نوعرف

 نيلواطتم ًاموق اوناكو «هيخأو ىسومب ناميإلا نع

 .ملظلاب مه نيرهاق سانلا ىلع
 نم امهموقو 0

 ؟انل نوللذتم نوعيطم انترمإ تحت ليئارس

 ناکامه ردم © تود عات اممم 2
 نكه

 المجر هدومها ایتوماتیتا در 4

 رڪ تما وزه اك © ریل مق 7

 نومول ا روس رعاك ملا

 آل تبت ىکا ومر ملت
 ا
 مو وعو لإ © نی مناسک وراح
 اترو نرل الاَقم © حلا اوا

RRESRAREDARG 

EDA 
RE 

 قور لام
 او

 واو هيأ هما

 إال العقال كيا 4 ا 5

0 

 أ دين يبن رار ©
 || ماما نوبل ن یوی رھ ردو ھ دور
 نو lT تو لات نوفي

 و يد

 3 ني غریب درة نون
 رهي کک ا لا نيلهملا نم ا

 .رحبلا يف قرغلاب
 وم انيتآ دقلو (49)

 .قحلا ىلإ هموق
 نم عفترم ناكم يف ىوأم اه انلعجو «بأ ريغ نم هانقلخ ذإ ؛انتردق ىلع ةلاد ةمالع هّمأو ميرم نب ىسيع انلعجو (00)

 .نويعلل رهاظ راج ءامو ةبوصخ هيف «هيلع رارقتسالل وتسم «ضرألا

 نم ءيش لع ىفخي ال ؛ميلع نولمعت ب ينإ ءةحلاصلا لامعألا اولمعاو «لالحلا قزرلا بيط نم اولك لسرلا امي اي (01)
 لمعلا ىلع نوع لالحلا لكأ نأ ىلع ليلد ةيآلا ينو «مهعابتأو -مالسلا مهيلع- لسرلل ماع ةيآلا يف باطخملاو .مكلامعأ

 .ءاعدلا در اهنمو «ةميخو مارحلا ةبقاع نأو «حلاصلا

 .يرجاوز بانتجاو يرماوأ لاثتماب ينوقتاف مكبر انأو «مالسإلا وهو دحاو نيد -ءايبنألا رشعم اي- مكنيد نِإو (60)

 معاز هيأرب بجعم بزح لك «عامتجالاب اورمأ امدعب ًانايدأ مهنيد اولعج «عيشو بازحأ ىلإ نيدلا يف عابتألا قّرفتف (07)
 .نيدلا يف قرفتلاو بزحتلا نم ريذحت اذه يفو .لطابلا ىلع هَريغو قحلا ىلع هنأ

 .مهب باذعلا لزني نأ ىلإ قحلاب مِهلْهَجو مهتلالض يف -لوسرلا اهيأ- مهكرتاف (04)
 مه لجعن نإ ؟هنوقحتسي مه ٍريخ ُليجعت وه ايندلا يف دالوأو لاومأ نم هب مهدمن ام نأ رافكلا ءالؤه نظيأ (0106)

 .كلذب نوُسِحُي ال مهنكلو ءاجاردتساو مهل ةنتف ريخ ا

 .هب ىلاعت هللا مهفّوخ امم نولو نوقفشم مهبر ةيشخ نم مه نيذلا نإ (010)

 .اهب نولمعيو «نآرقلا يف هللا تايآب نوقّدصي مه نيذلاو (08)
 .هريغ هب نوكرشي الو .هدحو هلل ةدابعلا نوصلخي مه نيذلاو (69)

 اهب يدتهيل ؛ةاروتلا ىس

to 
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 5 ود

 شرج لأ ةلچورھدولقو اونا ءام َنووبَننْلاَو |[

 کک ساهر ترب فورس كَ
 رهو نب یی کادو هع سودا )اق

 نومول ة روس

 «ربلاو ريخلا لامعأ يف نودهتجي نيذلاو (0)

 مهيجنت الأو مهلاعأ لبقُت الأ ةفتاخ مهبولقو

 .باسحلل هيلإ اوعجر اذإ مهر باذع نم

 ةعراسملا مهبأد «ةعاطلا يف نودهتجملا كئلوأ( 11

 .نوقباس تاريخلا ىلإ مهو «حلاص لمع لك ىلإ 0 دله َنَِوَرَمْع فر بو لب

 هعسي اهب الإ اندابع نم ًادبع فلكت الو (1۲) رتو مسك ب چ ج
 باتك يف اندنع ةروطسم مهلامعأو «هب لمعلا رفا لدم مهتم 0

 قطني ةكئالملا هعفرت يذلا لامعألا ءاصحإ م ايرو

 تاو گشت .مهتم دحأ ملّظُي الو «مهيلع قحلاب
 نع رماغ لالض يف رافكلا بولق نكل ()
 «ةئيس لامعأ مهكرش عم مهو «هيف امو نآرقلا اذه

 .هباقعو هللا بضغاولانيف ءاهولمعيل هللا مهلهْمَي

 مهنم رطبلا لهأو نيفرتملا انذخأ اذإ ىتح ()

 نوعرضتي مهتاوصأ نوعفري مه اذإ ءانباذعب
 ا 0 هره

 وتا ھنر ک اشتملت ا
 5 3 درا 1

 اوثيغتست الو اوخرصت ال :مهل لاقيف (55) رر هرز رر لب نو ننی ًاوتوَمَسلا
TTالو «مكسفنأ رصن نوعيطتست ال مكنإ «مويلا قر کتا یک ز  

 .هللا باذع نم دحأ ي اک ہو و ہر ر وہ
 ار ا ی | رییس مرم لارو نوھ ةر رخ 5

 اونمؤتل ؛مكيلعأر قت نآرقلا تايآ تناک دق( 9 ا ١

 اهب قيدصتلاو اهعا مس نم نورفنت متنكف ءاهب 5 نيكت ارا ةر اب تروم ندا
 هعوجرب هيبقع ىلع صكانلا لعفي اك اب لمعلاو
 .ءارولا ىلإ

 نورماستتو «هيف بّلْغُت ال هلهأ نحن :نولوقت «مارحلا هللا تيب ببسب قحلا ريغب سانلا ىلع نیربکتسم كلذ نولعفت (۷)
 .لوقلا نم ئّيسلاب هلوح
 «هلثم نيلوألا مهءابآ تأي ل باتكو لوسر مهءاج هنأ ناميإلا نم مهعنم مأ «هقدص اوفرعيف نآرقلا يف اوركفتي ملفأ (18)

 ؟هنع اوضرعأو هوركنأف

 ؟هل نوركنم مهف «مهدنع فورعم ريغ ملسو هيلع هللا ىلص ًادمح مهوسر نأ قحلا عابتا نم مهعنم مأ (15)

 .ًايغبو ًادسح قحلل نوهراك مهرثكأو «قحلا نيدلاو ديحوتلاو نآرقلاب مهءاج (منإف ؛اوبّدك دقل ؟انونحم هوبسحأ لب 0 ٠

 وهو ؛مهفرشو مهزع هيف اب مهانيتأ لب «نهيف نمو ضرألاو تاومسلا تدسفل مهءاوهأ قفاوي ام مه هللا عرش ولو (71)

 .نوضرعم هنع مهف «نآرقلا

 نم هللا دنع ام نإف كلذ لعفت مل ؟اولخبف مهل كتوعد ىلع ار جأ مهأست -لوسرلا اهيأ- كنأ ناميإلا نم مهعنمأ لب( 9)
 .ىلاعتو هناحبس هقزر لثم قزرَي نأ دحأ ردقتي الف «نيقزارلا ريخ وهو «ريخ ءاطعلاو باوثلا

 .مالسإلا نيد وهو «ميوق ٍنيد ىلإ مهريغو كموق وعدتل -لوسرلااهيأ- كنإو (2

 .هريغ ىلإ نولئامل ميوقلا نيدلا قيرط نع ءاي نولمعي الو ءباسحلاو ثعبلاب نوقّدَصُي ال نيذلا نإو (۷9)
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 نم مهب ام مهنع انفشكو مهانمحر ولو (۷)
 نورّبحتي ءدانعلاو رفكلا يف اوّداَتَل عوجو طحق

 .نوطبختيو
 اعف بئاصملا فونصب مهانيلتبا دقلو (5)

 .اهوزن دنع نيعشاخ هوعد امو «مهبرل اوعضخ

 باذعلا نم ًاباب مهيلع انحتف اذإ ىتح (۷)

 لك نم نوسيآ هيف مه اذإ :ةرخآلا يف ديدشلا

 .نوعنصي ام نوردی ال نوريحتم «ريخ

 كاردإل عمسلا مكلآشنأ يذلا وهو ()

 «تايتئرملا كاردإل راصبألاو «تاعومسملا

 هذهل مكركشف كلذ عمو ءاهب اوهقفتل ةدئفألاو

 .رّكْذُي ال ليلق مكيلع ةيلاوتملا معنلا
 «ضرألا يف ساتلا عيمج قلخ يذلا وهو (79)

 متلمع اهب مكيزاجيف مكتوم دعب نورشمُت هيلإو
 .رش وأ ريخ نم
 تيميو «مدعلا نم يمحي يذلا هدحو وهو (8)

 ءاههتوافتو راهنلاو ليللا بقاعت هلو «ةايحلا دعب
 ؟هتينادحوو هتردق نولقعت الفأ

 اودَّدر لب ,ثعبلاب اوقدصي مل رافکلا نکل )8١(

 .نيركنملا مهفالسأ ةلوقم

 انماظعو انماسجأ تللحتو انتم اذإأ :اولاق (87)

 نوكي ال اذه ؟ىرخأأ ةرم ايحن ضرألا بارت يف
 .روصتي الو

 ار را

 دیس 500 ر ا

 رسال تلت عر دو َنوُسِلَبم ديما

Eٍضْيدْلا ف وارد یاو 55  

 فيلا وتيم يني ىِذأاَوْه 5 © تورس

 اقام
 ا eS 9آ

 5 و

 | كن هب تول مف مح
 : دز نتا تاتا @ تراس
 6| نمف تروس الَفأ ل هلت ولوم ا

 ےو ورور ےل و چر
 4 ناِهَيعْراَجيالرجَوْمَم یش ت هدي

 4 رہ وے ف يكب و

 2 دورس نات لقول نراس كسلا
 وک
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 .نيلوألا ليطابأ الإ اذه ام «ةقيقح هرن ملف «دمح ايانل هلوقت اك «لبق نم انئابآل مالكلا اذه ليق دقل (81)

 ؟ملع مكيدل ناك نإ اهيف نمو ضرألا هذه نل :مه لق (8)

 ؟روشنلاو ثعبلا ىلع رداق هنأب ركذت كلذ يف مكل ن نوكي الأ :مه لق« ءاهكلامو اهقلاخ وه هلل اهنأب تح نوفرتعيس )۸٥(

 ؟اهالعأو تاقولخملا مظعأ وه يذلا «ميظعلا شرعلا ٌبرو عبسلا تاومسلا بر نم لق (41)
 ؟هريغ متدبع اذإ هباذع نوفاخت الفأ :مهل لقف هلل كلم يه : ًاتح نولوقيس (۸۷)

 دارأ نم يمحيو ريجُي نأ دحأ ردقي الو «هب راجتسا ِنَم ريجي نمو «ءيش لك نئازخ هديب نو ءيش لك كلام ن :لق (۸)

 ؟كلذ نوملعت متنك نإ هللا هردق يذلا رشلا عفدي الو ؛هكالهإ هللا

DEEقيدصتو «هتعاطو هللا ديحوت نع نوفرضُتو نوعَدْخُتو مكلوقع بهذت فيك : ما  
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 نوصل ةروس رتا انج ا

 E || مطر 5 - 1
 انلسرأ ميف قحل اب نيركنملا ءالؤه انيتأ لب 6 ) مادا © توز ڪر راو یاب رھیا لب

 نوبذاكل مهنإو < هيلع هللا لص ًادمحم ا ر 2 د
 3 E ر لص 0 َقاحامب لإ OSE وَمَا مَ

 .ثعبلامهراكنإومهكرشيف E ج

 نم هعم نكي مو أدلو هسفنل هللا لعجي (41) EY س e بالحل

 ار در را 3 58 لي حس ا جوعا د

eنوكلا ماظن لتخيف ءايندلا كولم نأشك ةبلاغم ا يز » 
 هل مهفصو نع سَّدقتو ىلاعتو هناحبس هللا هّرنت

 .ًادلووأ ًاكيرش هل نأب

 يذلا كيرشلا نع ىلاعت هللا هّرنتف هودهاش اک اھ یت ِتَرَمَهْنِمكب 0 6 ۲آ امو هقلخ نع باغ ام ملعي هدحو وه (۹۲) و ج ندی اھ
 .نومعزي ا ِتَنَلاَف وملء ْهَدع أجلي فدو رطح ا
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 ينيرت امإ بر :-لوسرلا اهيأ- لق (44 ۳) : EE دانا ا ھن و
 نوچ

 ا

 الف كباذع نم مهدويت ام نيكرشملا ءالؤه يف

 سا

 قا

 كباذع نم ينجنو هب مهكلهت امب ينكلمت 0 SE © نعت لاد اند فارس ا
 نيكرشملا موقلا يف ينلعجت الف كطخسو م ويال زيمر هتان ل روض ميد ۹

 .مهنع ٌتيضر نم ونلعج | نكلو «نيملاظلا 8 سو نوح امم امه كيتزأت ةئيزوم تتن ©

 5 3 SY a 3100 2 ا اغ نم 2ے 8 ص ےک
 نم مهدت ام كيرن نأ ىلع نورداقل 0 م 2

 ءاسلا 6

 -لوسرلا اهيأ- كؤادعأ كيلإ ءاسأ اذإ (45) اَمُهَه امهم لت هةر | /

 نكلو «ةءاسإلاب مهلباقت الف لعفلا وأ لوقلاب :

 ملعأ نحن «مهيلإ كنم ناسحإلاب مهتءاسإ عقدا

 .ءازجلا أوسأ هيلع مهيزاجنسو «بيذكتلاو كرشلا نم نوكرشملا ءالؤه هفصي اهب
 قحلا نع دصلاو داسفلاو لطابلا ىلع ةيرغملا نيطايشلا ءاوغإ نم كب ريجتسأ بر :-يبنلا اهيأ- لقو (48907)

 1 .يرومأ نم ءيش يف مهروضح نم -بر اي- كب ريجتسأو ءاهتسوسوو
 عا ام دهاشو «توملا ىلع فرشأ اذإ ىتح «ىلاعت هرمأ يف نيطرفملا وأ نيرفاكلا نم رضتحملا لاح نع ىلاعت هللا ريخي (44)

 .ايندلا ىلإ ٍنوُدر بر :لاق باذعلا نم هل
 وه ةملك يه اننإف ءلَهْمُي الو «بّلَط ام ىلإ باجي الف كلذ هل سيل . ةعاطلاو ناميإلا نم ٌتْعّيض ام كردتسأ يلعل ( ٠

 يذلا خزّربلاو زجاحلا يف نوّقوتملا ىقبيسو «هنع يبت ام ىلإ داعل ايندلا ىلإ در ولف «قداص ريغ هيف وهو «هعفني ال ًالوق اهلئاق

 7 .روشنلاو ثعبلا موي ىلإ ةرخآلاو ايندلا نيب

 اك ذئنيح باسنألاب رافت الف «مهروبق نم سانلا تحبو ««نرَقلا» يف فّلكملا كّلَملا خفنو «ةمايقلا موي ناك اذإف ٠١( نإ

 .ًادحأ دحأ لاس الو ءايندلا يف اهب نورختفي اوناك

 .ةنحلاب نوزئ افلا مه كتلوأف «باسحلا دنع هلامعأ نيزاوم اهب ْتَلَمَو هتانسح ترثك نمف ۰ فز

 يف «مهسفنأ اورسخو اوباخ نيذلا مه كئلوأف ءكرشلا اهمظعأو «هتائيس تحجرو «نازيملا يف هتانسح ْتَّلَق نمو ٠١

 .نودلاخ منهج ران

 .مهانسأ تزربو «مههافش ْتَّصلَقَت نوسباع اهيف مهو «مههوجو رانلا قرت ۰ )٤
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 ىلتت نآرقلا تايآ نكت ملأ: مهللاقي(6١٠)

 5 راف اع تار ؟نوبذكت اهب متنكف ءايندلا يف مكيلع

 هر 9 : ب اولاق مهترذنأو لسرلا مهتغلب امل(5١٠)
 هو س م IIT دو <| < 7 0 مو 6

 اهيفاوئسخا ل تريلا اغاتي رنگ 6١ ةرّدقملا انؤاوهأو انتاذل انيلع تبلغ انبر :ةمايقلا
| (arr 2 SAA ENS 0 

 امار ويى رابع نمر6 ر4 8 نوما نع نيلاض انلعف يف انكو «كملع قباس يف انيلع
 و جر

 رهون ذا © تری ارح تاوان اک رفع .ىدهلا
  3١7نإفءايندلا ىلإ اندعأو ءرانلا نمانجرخأ انبر( ١ ترک شره یر وسا قحاب 9

  0 Eویا همي را ادر صامب مولا ع
 ا ن رانلا يف اوثكما وزع هللا لاق (/۸

 صوم هائل ديد دع ضر ارفف ا

 | 5اي الازد( e و
 ر ee مهو- يدابع نم قيرف ناك هنإ )1١4(

 ا ا ا ءانبونذرتسافانمآانبر :نوعُدَي -نونمؤملا
 تام : .نيمحارلا ريخ تنأو ءانمحراو

i O SDE Eا ررر 0  

 متنك دقو «مکبیذکت ىلع متيقبف «هللا ركذ

 .ءازهتساو ةيرخس مهنم نوكحضت
 يدابع نم قيرفلا اذه تيزج نإ( 1)

 ىذألا ىلع مهربص ببسب ؛ةنجلاب زوفلا نينمؤملا

 .هللا ةعاطو

 ؟هللا ةعاط نم اهيف متعّيض مكو ؟نينسلا نم ايندلا يف متيقب مك :رانلا يف ءايقشألا ٌلأْسُيو (١١1؟)

 .مايألاو روهشلا نوّدعي نيذلا ٍباَّسُحلا لأساف «موي ضعب وأ ًاموي اهيف انيقب :باذعلا ةدشو فقوملا لوهل اولاق )١١(

 نأل كلذو ؛كلذب ملع مكدنع ناك ول «ةنجلاب متزفل هللا ةعاط ىلع هيف متربص ول ًاليلق ًاتقو الإ متثبل ام :مهل لاق )1١(

 .رانلا يف نيدلاخ مهتدم لوط ىلإ ةبسنلاب ًادج ةليلق ايندلا يف مهثكم ةدم

 يف نوعجرت ال انيلإ مكنأو «باقعالو باوث الو يهن الو رمأ ال «نيلمهم مكانقلخ (نأ -قلخلا اهيأ- متبسحفأ )1١15(

 ؟ءازحلاو باسحلل ةرخآلا

 نع سدو ءقح هنم «يش لکو «قح هديعوو ؛قح هدعوو ؛قحوه يذلا ؛ءيش لك يف فرصتملا كلما هلل لاعتف )١١(

 .تاقولخم ا مظعأ وه يذلا ءميركلا شرعلا بر هريغ هلإ ال ءاهَمَس وأ ًابع ًائيش قلخي نأ

 يف هبر دنع ىّبسلا هلمع ىلع هؤازج (نإف ةدابعلا هقاقحتسا ىلع هل ةجح ال ءرخآ ًاهإ دحاولا هللا عم دبعي نمو( ۷)

 .ةمايقلا موي نيرفاكلل ةاجن الو حالف ال هنإ .ةرخآلا

 .هبنذ ىلع هبقاعي ملو هتبوت لبقف «بنذ اذ محر نَم ريخ تنأو ؛محراو بونذلا نع ْزَواجت بر :-يبنلا اهيأ- لقو )١١4(

 کک
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 ‡ رونلا ةروس 8 ا آخوا رت

 EE ير يل عرس هز و

 هذهب -نونمؤملا اهيأ- اوركذتتل ؛تاحضاو 00 نول ويل نار |
 ام اولمعتو «تانيبلا تايآلا ر دهس 711111111 ا

 «جاوزلا امل قبسي لناذللا ينازلاو ةينازلا () ربل رفيقا كملت زا ةي طام هبا

 تبثو ءطوسلاب ةدلج ةئام مهنم لك ةبوقع نمار نيالا اانا نزلا
 الو .ماعةدمل بيرغتلا دلجلا اذه عم ةنسلا يف 2ئ 2 ةي واف تک لا نوم ني

 اهفيفخت وأ ةبوقعلا كرت ىلع اهب ةفأرلا مكلمحت 00 2
 نيلماع رخآلا مويلاو هللاب نيقدصم منك نإ لأ 0 ترک

 نم ددع ةبوقعلا رضحيلو مالسإلا ماكحأب

 .ًارابتعاو ةظعو ًارجزو ًاعينشت ؛نينمؤملا 1 ير مهجور ورا ومر
E Ê rg 

 ةكرشم وأ ةيناز حاكنب الإ ىضري ال ينازلا () 1 نمله رکاب یکه اجر دهس حرف لاکھ
 ا ل ينك مَعَ یھ دا اكنب الإ ىضرت ال ةينازلاو «ىنزلا ةمرحب رت ال 4

 نوفيفعلا امأ «ىنزلا ةمرحب رقي ال كرشم وأ ناز

 كلذ مّرُحو «كلذب نوضري ال مهنإف تافيفعلاو

 ىلع حيرص ليلد اذهو .نينمؤملا ىلع حاكنلا قرصا نكن اها بمعني © نيكل
 2 1 5 1 5 ا ج سم کک 263 ا

 ميرحم كلذكو «بوتت ىتح ةينازلا حاكن ميرحت | قحا هانا اوو هنر و کلا لضف اولو |

 .بوتي ىتح ينازلا حاكنإ

 نم ةفيفع ًاسفنأ ةشحافلاب نومهتي نيذلاو (4)

 ادب ةداهش مهل اولبقت الو «ةدلج نينامث طوسلاب مهودلجاف «لودع دوهش ةعبرأ مهعم دهشي نأ نود نم لاجرلاو ءاسنلا

 .هللا ةعاط نع نوجراخلا مه كئلوأو

 .هتبوت لبقيو «همحر يو هبنذ رفغي هللا نإف «هلمع حلصأو هماهتا نع عجرو مدّنو بات نَم نکل )٥(

 دهشي نأ مهنم دحاولا ىلعف «مهسفنأ الإ نه مهماهتا ىلع ءادهش مهل نكي ملو «ىنزلاب مهتاجوز نومري نيذلاو (77)

 هسفن ىلع ةوعدلا ةسماخلا ةداهشلا يف ديزيو «ىنزلا نم هب اهتيمر |ميف قداص ينأ هللاب دهشأ :هلوقب تارم عبرأ يضاقلا مامأ

 .هلوق يف ًابذاك ناك نإ هللا ةنعل هقاقحتساب

 يف دهشت نأ الإ ةبوقعلا هذه اهنع عفدي الو «توملا ىتح مجرلا يهو «ىنزلا ةبوقع ةجوزلا بجوتست هتداهشبو (۹ .۸)

 ا لع ةرعدلا ا ةذاهشلا ی و ویلا ااا يف كذاك هنإ للاب تاداهش ااغ لا

 . امهنيب قرفي لاحلا هذه يفو ءاه هماهتا يف اقداص اهجوز ناك نإ هللا بضغ

 نينعالتملا نم بذاكلاب لحأل «تاجوزلاو جاوزآلل عيرشتلا اذهب -نونمؤملا اهيأ- هتمحرو مكيلع هللا لّضفت الولو )٠١(

 .هريبدتو هعرش يف ميكح «هدابع نم بات نمل باّوت هللا نأو «هسفن ىلع هب اعد ام

 | ي اب تدهس حر دهشت نأ باف كت |
4 
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 00 اا وهو «بذكلا عنشأب اوؤاج نيذلا نإ(١1)

 ا «ةشحافلاب اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ ماهتا

 ال -نيملسملا رشعم- مكيلإ نوبستنم ةعامج

 ا

 کک هني رت یرش کک روھ

 امل مکل ريخ وه لب «مکل ارش مهلوق اوبسحت

 2١ اهتهازنو نينمؤملا مأ ةئربت نم كلذ نمضت

 0 ا 1 ريفكتو «تاجردلا عفرو ءاهركذب هيونتلاو

 ملكت درف لكل .نينمؤملا صيحمتو «تاثيسلا
 لّمحت يذلاو .بنذلا نم هلعف ءازج كفإلاب

 ريبك لولس نب نأ نب هللا دبع وهو «همظعم
 «ةرخآلا يف ميظع باذع هل -هللا هنعل- نيقفانما

 وعسل ولو رطل دن و ا .رانلا نم لفسألا كردلا يف دولخلا وهو
 2 ال نكس دال 0 اَمر 1 مهضعب تانمؤملاو نونمؤملا نظ اله (1؟)
 1 © زد أديل ياتلار ورک نا لكي © | ردد «كنفإلا كلذ مهعامس دنع ريخ ضعب
 ا5ھ ۶ ام یک ےک E ا

 e 2 ي روو | .اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع

 لأ بادام لآ فهلا عيش نأ 2 6 لودع دوهش ةعبرأب نوفذاقلا ىت تا اله (17)

 1 ترک تاتار بلاو ورجال اوایل ىف مه كئلوأف كلذ اولعفي مل نيحف «مهوق ىلع
 طح ىو ,ETE 9 .هللا دنع نوبذاكلا
 TE ؛مكل هتمحرو مكيلع هللا ٌلْضَق الولو (15)

 ملف مكايندو مكنيد يف هناسحإ مكلمش ثيحب

 .ميظع باذع هيف متضخ ام ببسب مكباصأل «مکنم بات نّم ىلع باتو «مکتبوقع لّجعي
 «لطابلاب ملكتلا :ناروظحم امهو «ملع هب مكدنع سیلو «لطاب لوق وهو «مكهاوفأب هنولقانتتو كفإلا نوفقلتت نيح )١5(

 .لطابلا ةعاشإ يف نواهتلا نع غيلب رجز اذه ينو . ميظع هللا دنع وهو يه ائيش كلذ نونظتو «ملع الب لوقلاو

 كلوسر ةجوز ىلع كلذ لوق نم -براي- كل ًاهيزنت «بذكلا اذهب مالكلا انل لجيام : هايإ مكعامس دنع متلق الهو )1١(

 .بنذلا قاقحتساو رزولا يف ميظع بذك وهف «ملسو هيلع هللا لص دمحم

 .هب نينمؤم متنك نإ «بذاكلا ماهتالا نم لعفلا اذه لثل ًادبأ اودوعت نأ مكاهنيو هللا مكرّكذي (00

 .هريبدتو هعرش يف ميكح «مكلاعفأب ميلع هللاو ءظعاوملاو ةيعرشلا ماكحألا ىلع ةلمتشملا تايآلا مكل هللا نيبيو ()

 دحلا ةماقإب ايندلا يف ميلأ باذع مه ىّيس لوق يأ وأ ىنزلاب فّذَق نم نيملسملا يف ةشحافلا عويش نوبحي نيذلا نإ (19)

 حلاصم ملعيو ؛مهمذك ملعي -هدحو- هللاو ءاوبوتي مل نإ رانلا باذع ةرخآلا يف مهو «ةيويندلا ايالبلا نم هريغو «مهيلع

 .كلذ نوملعت ال متن ا

 مهلجاع يف ةعساو ةمحر نينمؤملا هدابع محري هللا نأو ءمهب هتحرو كفإلا ثيدح يف عقو نم ىلع هللا ُلْضَق الولو )۲١(

 .ةبوقعلاب هرمأ فلاخ نم لجاعّلو ظعاوملاو ماكحألا هذه نّب امل «مهلجآو

o1 



 رولا ة روش رتا جلا

 اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اأ اي (۲۱) يونا أٍتوظْحْأوْعَبَبَت ت ا ايس

Eناطيشلا قرط اوكلست ال هعرشب 7 الورع : ا ِهَنَحَفْلا رم 
 كلسي نمو «

 لاعفألا حيبقب هرمأي هنإف ناطيشلا قرط 39 1

 هتمحر و نينمؤملا ىلع هللا لضف الولو ءاهتاركنمو ® لَ وایان 2

 كلر هت ناس .e E 0 يلع يمسه 2 5
 عيمس هللاو .ءاشي نم رهطي -هلضفب- هللا 3 رجلان قفى وأ وقم ةن

 .مكلاعفأو مكتايني يلع ءمكلارتألا يک ا الآ و أوين سف
 ا

 تكصخفلا ومدن مج و نار |
 ةعّسلاو نيدلا يف لضفلا لهأ فلحي الو (۲)

 ءءارقفلا مهئابرقأ ةلص كرت ىلع لاملا ىف /
 0 » 0 ا ا5ت ناما كويت

 هللا ليبس يف نيرجاهملاو «مهتجاح ٌدسيو و ميم رور هيو رھن اا ِهَعُدَهَْكَ رم

 اوزواجتيلو «هولعف بنذ ببسب ؛ةقفنلا مهعنمو 8 وارد فو 5
 نأ نوبحت الأ .مهوبقاعي الو «مهتءاسإ نع ل 510 حلاو نيب لت يخلع يا

 هللاو . .مهنع اوزواجتف ؟مكنع هللا زواجتي € 32 نوبيا تلل 50

 ىلع ثحلا اذه يفو .مهب ميحر «هدابعل روفغ ف 0 50 اا ا ا

 .ةءاسإلاب لبوق ولو «حفصلاو وفعلا 0 يعم دك زروق م كيلو

 تافيفعلا ىنزلاب نوفذقي نيذلا نإ (19) 4 اس کک ااا مانا |
 «نييولقب كلذ رطخي ل ياللا تانمؤملا تالفاغلا 2( يجو كم لاق عارم 9

 مهو «ةرخآلاو ايندلا يف هللا ةمحر نم نودورطم ش 1
 ليلد ةيآلا هذه ينو .منهج ران يف ميظع باذع

 .ءوسب ملسو هيلع هللا لص يبنلا تاجوز نم ةجوز مهتا وأ «ٌّبس نم رفك ىلع
 .تلمع اب مهلجرأو مهيديأ ملكتتو «تقطن اب مهتتسلأ مهيلع دهشت موي ةمايقلا موي باذعلا كلذ )١4(

 نيبملا قحلا وه هللا نأ ميظعلا فقوملا كلذ يف نوملعيو ءلدعلاب مهلامعأ ىلع ًالماك مهءازج هللا مهيفوي موسيلا اذه يف )۲١(

 .ةرذ لاقثم ًادحأ ملظي ال يذلا «قح هنم ءيش لکو «قح هديعوو «قح هدعوو «قح وه يذلا

 ءاسنلاو لاجرلا نم ٍبِّيط لكو «هل قفاومو ثيبخلل بسانم لاعفألاو لاوقألاو ءاسنلاو لاجرلا نم ثيبخ لك ۲١(

 هللا نم مه ,ءوسلا نم نوثيبخلا هب مهيمري امم نوؤربم تابيطلاو نوبيطلاو «هل قفاومو بيطلل بسانم لاعفألاو لاوقألاو

 .ةنجلا يف ميرك قزرو «بونذلا قرغتست ةرفغم
 لوخدلا يف اهلهأ اونذأتست ىتح مكتويب ريغ ًاتويب اولخدت ال «هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اأ اي (۲۷)

 مكلعفب- نوركذتت مكلعل ؛مكل ريخ ناذئتسالا مكلذ ؟لخدأأ مكيلع مالسلا :ةنّسلا نم كلذ ةغيصو .مهيلع اوملستو

 .هوعيطتف «هللا رماوأ -هل
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 الف ًادحأ نيرخآلا تويب يف اودجت ل ناف(
 «نذأي مل نإف «مکل نذأي نَم دجوي ىتح اهولخدت

 نإف ءاوُحلُت الو ءاوعجراف اوعجرا :مكل لاق لب

 ا انو ى اوت اک دحَآاهفود ناق ١

 0 اره ماجا اورا ڪل ق ن

 اتويًباواحتت نأ کیا سبا © يل تولَمَعَت ًالاوحأ ناسنإلل نأل ؛مكل رهطأ ذئدنع عوجرلا
 0 بها ڪس عما ر «ميلع نولمعت اهب هللاو .اهيلع دحأ عالطا هرکی
 شر ورتا ناوي تیمم لف ® دوم .هلمعب لماع لك يزاجيف

 ع رشامي اكره 7 ا ا
 ی ر تيرٿ 5007 سانأ ىنكسل ةصصخم تسيل اتويب ناذئتسا

 واهتمام بز تيتا نحت الأ نيرفاملا قرط يف ليبسلا نبال ةقدص ةَّدَعُملا 27 رت تو لتحل 0 تويبلاك اهيلإ جاستحي نم اهب عتمتيل لب ءمسماذب

 نمل ةجاحو عفانم اهيفف «قفارملا نم اهريغو

 .ةيفخلاو ةرهاظلا مكلاوحأ

 )٠( نم اوُضْعَي نينمؤملل -يبتلا اهيأ- لق : 1 :

 و 9 ن «تاروعلاو ءاسنلا نم مهل لحيال اع مهراصبأ

 ىنزلا نم هللا مرح اع مهجورف اوظفحيو 2

 كلذ «كلذ وحنو «تاروعلا فشكو «طاوللاو

 مهرمأي ايف نوعنصي |مب ريبخ هللا نإ .مه رهطأ
 .هنع مهاهنيو هب

 نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لقو ()

 بايثلا الإ اهئافخإ يف ندهتجي لب «لاج رال نهتنيز نرهظُي الو ءهلا مرح نع نهجورف نظفحيو «تاروعلا نم نه حيال اع

 ىلعأ ٍتاحتف ىلع نهسوؤر ةيطغأب نيقليلو ءاهب ةنتفلا ىلإ وعدي ام كلذ يف نكي مل اذإ ءاهسْبب ةداعلا ترج يتلا ةرهاظلا

 نهنم نوري ذإ ؛نهجاوزأل الإ ةيفخلا ةنيزلا َنْرِهْظُيالو «نهرتس لمكيل ؛نههوجو تايطغم نهرودص ةهج نم نسهبايث
 وأ «نهئاتبأ وأ «نهجاوزأ ءابآ وأ «نهئابآل هتيؤر حابي نيدعاسلاو «نيديلاو «قنعلاو .هجولاك اهضعبو .مهريغ ىريال ام

 ّنِم نكلم ام وأ ,تارفاكلا نود تاملسملا نهتاسن وأ «نبتاوخأ ءانبأ وأ ءنبناوخإ ءانبأ وأ «نهناوخإ وأ «نهجاوزأ ءانبأ

 بارشلاو ماعطلل مهريغ نوعبتي نيذلا هللا لثم .ءاسنلا يف مهل ةجاح الو ضرغ ال نيذلا لاجرلا نم نيعباتلا وأ «ديبعلا

 ءاسنلا برضي الو دعب ةوهشلا مهيف دجوت لو ؛ءاسنلا تاروع رومأب ملع مهل سيل نيذلا راغصلا لافطألا وأ ءبسحف

 ايف هللا ةعاط ىلإ -نونمؤملا اهيأ- اوعجراو ؛هوحنو لاَخْلَخلاك نهتنيز نم يفخ ام توص نْعوْسْيل نهلجرأب نه رْيَس دنع

 ؛ةليذرلا تافصلاو قالخألا نم ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام اوكرتاو «ةديمحلا قالخألاو ةليمجلا تافصلا هذه نم هب مكرمأ

 .ةرخآلاو ايندلا يريخب اوزوفت نأ ءاجر

 اا رر اور

 ا ر
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 EE وجو حک 9
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 هلص نم هلا ن یک RSS فنفس
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 | ذاق لَو ىياَهتَر گی زیر

 هل جوزال نم -نونمؤملا اهءأ - اوجّوزو (9)

 مكديبع نم نيحلاصلاو رئارحلاو رارحألا نم

 ةفعلل جاوزلا يف بغارلا نكي نإ .مكيراوجو

 ريثك عساو هللاو .هقزر عساو نم هللا هنغي ًاريقف

 .هدابع لاوحأب ميلع «لضفلا ميظع ريخلا

 وأ مهرقفل جاوزلا نوعيطتسي ال نيذلاو (۳۳)

 مهينغي ىتح هللا َمَّرَح اَّمَع ةفعلا اوبلطيلف هريغ

 نيذلاو .جاوزلا مهل رسييو «هلضف نم هللا

 ةبتاكمب ءامإلاو ديبعلا نم اوررحتي نأ نوديري

 لعف «مهيلإ هنودؤي لاملا ضعب ىلع مهدايسأ

 مهيف اوملع نإ كلذ ىلع مهوبتاكي نأ مهيكلام

 يف حالصو بسكلا ىلع ةردقو دشر نم :ًاريخ

 نأ وأ لاملا نم ًائيش مهوطعي نأ مهيلعو «نيدلا

 هاركإ مكل زوجي الو .هيلع اوبتوُك امم مهنع اوطحي
 عقي فيكو «لاملل ًابلط ىنزلا ىلع مكيراوج
 يفو ؟اهنوبأت مت متنأو ةفعلا نذرُي نهو كلذ مكنم

 ٌنههركي نمو .حيبقلا مهلعفل عينشتلا ةياغ اذه
 روفغ نههاركإ دعب نم ىلاعت هللا نإف ىنزلا ىلع

 .نههرْكأ نم ىلع مثإلاو «نهب ميحر نهن
 تايآ -سانلا اهيأ- مكيلإ انلزنأ دقلو (*5)

 ام مهيلعو محل ىرج امو «نيرفاكلاو مهنم نينمؤملا ةقباسلا ممألا رابخأ نم ًالثمو «قحلا ىلع تاحضاو تالالد نآرقلا

 .هباذع ردح هللا يقتي نَم اهب ظعتي ةظعومو «مكل ةربعو ًالثم نوكي

 تاومسلا ترانتسا هب ءرون هباجحو ءرون -هناحبس- وهف ءامهلهأ يدبيو امهيف رمألا ربدي ضرألاو تاومسلا رون هللا )۳١(
 هرون لثم .ضعب قوف اهضعب تاملظلا تمكارتل ىلاعت هرونالولف «هناحبس هنم رون هتيادهو هللا باتكو ءامهيف امو ضرألاو

 ثيح «حابصم اهيف «ةذفانلا ريغ طئاحلا يف ةَّرُكلا يهو «ةاكشمك نمؤملا بلق يف نآرقلاو ناميإلا وهو ؛هيلإ يدم يذلا

 حابصملا دقوي ءردلاك ءيضم بكوك -اهئافصل- اهنأك «ةجاجز يف حابصملا كلذو «قرفتي الف حابصملا ٌرون ٌةّوكلا عمجت

 اهبيصت الف طقف ةيبرغالو ءراهنلا رخآ سمشلا اهبيصت الف «طقف ةيقرش ال «نوتيزلا ةرجش يهو «ةكرابم ٍةرجش تيز نم
 نم ءيضي -هئافصل- اهتيز داكي «برغلا ىلإ الو قرشلا ىلإ ال ضرألا نم ناكم يف ةطسوتم يه لب «راهنلا لوأ سمشلا

 لاعشإ نم رون ىلع تيزلا قارشإ نم رون وهف «رون ىلع رون «ةغيلب ةءاضإ ءاضأ رانلا هّتَسَم اذإف ءرانلا هسمت نأ لبق هسفن
 اولقعيل ؛سانلل لاثمألا برضيو «ءاشي نَم نآرقلا عابتال قفويو يده هللاو .نمؤملا بلق يف ءيضي ىدحلا لثم كلذف «رانلا

 .ءيش هيلع ىفخي ال ,ميلع ءيش لكب هللاو .همكحو هلاثمأ هنع

 و «ليلهتلاو حيبستلاو هباتك ةوالتب همسا اهيف ركّذُيو ءاهؤانبو اهنأش عفْرُي نأ هللا َرَمَأ دجاسم يف ءيضملا رونلا اذه (7)

 .ءاسملاو حابصلا يف هلل اهيف يلصُي ءركذلا عاونأ نم كلذ

 ا را یش تانك

 دارا 5
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 ٍرْكِذ نع عيب الو ةراجت مهلغشت ال لاجر (۷)

 ءاهيقحتسمل ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإو «هللا

 نيب بولقلا هيف بلقتت يذلا ةمايقلا موي نوفاخي

 بلقتتو كاللا نم فوخلاو ةاجنلا يف ءاجرلا

 ؟نوكت ريصم يأ ىلإ رظنت راصبألا هيف
 ءمهلامعأ نسحأ باوث هللا مهيطعيل (8)

 هللاو .مهتانسح ةفعاضمب هلضف نم مهديزيو

 نم هيطعي لب «باسح ريغب ءاشي نم قزري

 .ليكالو دع البو ؛هلمع هغلبي ال ام رجألا

 مهلارعأ ؛هلسر اوبَّذكو مہبرب اورفك نيذلاو (۳۹)

 ماحرألا ةلصك «ةرخآلا يف مهل ةعفان اهونظ يتلا

 دّماشي ام وهو ءبارسك ءاهريغو ىرسألا كفو

 هنظي «ةريهظلا يف ةيوتسملا ضرألا ىلع ءاملاك

 نأ نظي رفاكلاف .ءام هدجي ملهاتأ اذإف ءءام ناشطعلا

 «أباوث امه دج مل ةمايقلا موي ناك اذإف «هعفنت هلامعأ

 ءازج هاًفوف داصرملاب هل ىلاعتو هناحبس هللا دجوو

 ئطبتسي الف «باسحلا عيرس هللاو .ًالماك هلمع

 .هنايتإ نم دب ال هنإف «ديعولا كلذ نولهاجلا

 رولا ة روس رتا جلا

 اوتار ْكِد ن ذ نعال جھیل :
 Ê ردن ایا |

 هاو لصف نمره د یزو اول یعام نسخ ةا ار هيرجل

 یاسر مغ هلع وركن د
 اَعيَفْهَدَجرملَحب ارى نامل بسوق

E Eا  

 هون ت وھی وم کدو رج لاك
 گیر کی چال ںیتب قا ھطنب اط باکس
 رتا © رو نمار ها لَا نمور

 ليفت راو زالو تملأ فم مج
 دنت ا

 ا ل وو كنا صول

 چري هلل نارا ریما اوال رال ِتَوَمَشلأ

 ةا ایرنا رع ر هنیب فار باکس

 او بضم در ریا ھف لاب جنم امسا 2ان لا

 ت © راب بذي ورب اس كيم لاَ ن نر ریو
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 تاملظ .فيثك باحس هقوف نمو ءرخآ جوم جوملا قوف نمو «جوم هولعي قيمع رحب يف تاملظ لثم مهلامعأ نوكت وأ )

 كرشلا تاملظ مهيلع تمكارت رافكلاف .تاملظلا ةدش نم اهتيؤر براقي مل هدي رظانلا جرخأ اذإ «ضعب قوف اهضعب ةديدش

 .داه نم هل ايف هب يدتيم هيبن ةنسو هباتك نم ًارون هل هللا لعجي مل نمو .لامعألا داسفو لالضلاو

 يف اهتحنجأ تافاص ريطلاو «تاقولخملا نم ضرألاو تاومسلا يف نم هل حّبَسُي هللا نأ -لوسرلا اهيأ- ملعت لآ(

 e لع ملط زيلع at CSE لك اير سقت احلا

 .كلذب مهيزاجيسو «ءيش اهنم هيلع ىفخي ال «حّبسمو

 .ةمايقلا موي عجرملا هيلإو ءامهيف ناطلسلا هل ءضرألاو تاومسلا كلم هدحو هللو ()

 نم لزنيف «ًأكارتم هلعجي مث .هقرفت دعب هعمجي مث «ءاشي ثيح ىلإ باحسلا قوسي ىلاعتو هناحبس هللا نأ دهاشت ملأ ()

 مهنم ءاشي نَّمع هفرصيو هدابع نم ءاشي نم هب بيصيف ءًادَرَب هتمظع يف لابجلا هبشي يذلا باحسلا نم لزنيو ؟رطم ا هنيب

 لس : نيب ي تر٣ و رد 5 .هيلإ نيرظانلا راصبأب بهذي هتدش نم باحسلا يف قربلا كلذ ءوض داكي «هريدقتو هتمكح بسحب
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 هنأ ىلاعتو هناحبس هللا ةردق لئالد نِمو )٤٤( رص ربل ول ق5 فَلاَ 7 ص

 3 «رخآلا دعب امهدحأ ءيجمب راهنلاو ليللا بلقي

fقطوه نصر لَم نعبد  

 .ةريصب هل نَم لك اهم ربتعي e ج 1 ةلالدل كلذ يف نإ ًارّصِقوًالوط امهفالتخاو 0 ا جای

 نَم مهنمو ؛ناسنإلاك نيلجر ىلع يشمي نم و ولورا لارغا 8 مهنمو ءاهوحنو تاّيحلاك هنطب ىلعافحز يشمي 19 دب نتت لو تعاد پردا هله نص قلت نم[ ا : ضرألا ىلع بديام لك قلخ ىلاعت هللاو (:0) 3
 هناحبس هللاو .اهوحنو مئاهبلاك عبرأ ىلع يشمي م

 .ءيش لك ىلع رداق وهو «ءاشي ام قلخي ىلاعتو
 تاحضاو تامالع نآرقلا يف انلزنأ دقل (1) قاتل لة

 ءاشي نم قفويو يده هللاو .قحلا ىلإ تادشرم دووم لالة
 .مالسإلا وهو «ميقتسملا قيرطلا ىلإ هدابع نم 5 هَ ا

 اا شوا 2 0 ءاج ابو هللاب انقَّدَص :نوقفانملا لوقيو )٤۷(
 فئاوط ُضِرْعُت مث ءامهرمأ انعطأو ءلوسرلا هب و رم ن 200 ابوس

 تا وسرلا مكح لبقت د دعب نم مهنم ناال تاهت 0 امل ونرلا ةت الف كلذ دعب نم مهن 2 3 ا 5

 باتك يف ام ىلإ اع ل د

 .هيف كش ال يذلا قحلا هنأ عم «هلوسر مكحو هللا مكح لبقي ال ضرعم مهنم قيرف اذإ «مهنيب مّكحَيِل ؛هلوسر ىلإو هللا

 .قحلاب يضقي هنأ مهملعل ؛همكحل نيداقنم نيعئاط مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلإ نوتأي مهنإف مهبناج يف قحلا نكي نإو (؟4)

 نأ مهفوخ ببسلا مأ «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبن يف اوك مآ «قافنلا ضرم نم مهبولق ينام ضارعإلا بأ 0: ۰(

 .ةرجفلا نوملاظلا مه مهنأ ببسلا لب ءًاروج نوفاخي ال مهنإ داك ؟ًارئاج هلوسرو هللا مكح نوكي

 :اولوقيو مكحلا اولبقي نأ «هلوسر مكحو هللا باتك ىلإ مهتاموصخ يف مكاحتلا ىلإ اوعد اذإ مهيأدف ًاّقح نونمؤملا امأ (01)

 .ميعنلا تانج يف مهبولطمب نوزئافلا نوحلفملا مه كئلوأو «كلذ ىلإ اناعد نَّم انعطأو انل ليق ام انعمس

 ميعنلاب نوزئافلا مه ءالؤهف هللا باذع رّذيو ءنايصعلا بقاوع ْفَحّيو ءيهنلاو رمألا يف هلوسرو هللا عطي نمو (65)

 .ةنجلا يف

 كعم داهجلل جورخلاب -لوسرلا اهيأ- انترمأ نعل :ةظّلغملا ناهيألا يف مهداهتجا ةياغ ىلاعت هللاب نوقفانملا مسقأو (0)

 .هيلع مكيزاجيسو «هنولمعت اب ريبخ هللا نإ «بسحف ناسللاب اهنأب ةفورعم مكتعاطف ءًابذك اوفلحت ال :م لق «نجرخنل

 اوسع



 اوعيطأ :سانلل -لوسرلا اهيأ- لق (24)

 ىلع امنإف اوضرعت نإف ءلوسرلا اوعيطأو هللا

 ىلعو «ةلاسرلا غيلبت نم هب رمأ ام لف لوسرلا
 هوعيطت نإو «لاثتمالا نم هوفّلُك ام لعف عيمجلا

 نأ الإ لوسرلا ىلع سيلو «قحلا ىلإ اودشرت

 .ًانيب ًاغالب هبر ةلاسر غلبي
 مكتم اونمآ نيذلا رصنلاب هللا دعو (00)

 ضرأ مهثروي نأب «ةح اصلا لامعألا اولمعو

 عم لعف ملثم ءاهيف ءافلخ مهلعجيو «نيكرشملا
 لعجي نأو «هلسرو هللاب نينمؤملا نم مهفالسأ

 ًانيد -مالسإلا وهو- مه هاضترا يذلا مهنيد

 ىلإ فوخلا نم مهلاح لدبي نأو ءًانيكم ًازيزع
 ىلع اوماقتساو ؛هدحو هللا اودبع اذإ ءنمألا

 دعب رفك نمو ءائيش هعماوک ر شی ملو «هتعاط
 ةنطلسلاو نيكمتلاو نمألاو فالختسالا كلذ

 نوجراخلا مه كئلوأف هللا معن دحجو «ةماتلا

 .هللا ةعاط نع

 ةاكزلا اوتآو ءةمات ةالصلا اوميقأو (67)

 رواش رعد

 لحام e تال

 | لوسا امر اودوی
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 .هللا مكمح ري نأ ءاجر ؛ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا اوعيطأو ءاهيقحتسمل

 اذه حّبقو «رانلا ىلإ ةرخآلا يف مهعجرمو «مهكالهإ ىلع رداق وه لب «ضرألا يف هللا نيزجعم اورفك نيذلا ّننظت ال (۷)

 .ملسو هيلع هللا لص لوسرلل هيف باطخلا ناك نإو «ةَّمألل ماع هيجوت وهو .ريصملاو عجرملا

 نأ مالتحالا نس نود رارحألا لافطألاو مكءامإو مكديبع اورُم هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اهيأ اي (08)

 سبلو مونلا بايث نم جورخلا تقو هنأل ؛رجفلا ةالص لبق نم :ةثالثلا مكتاروع تاقوأ يف مكيلع لوخدلا دنع اونذأتسي

 ةثالثلا تاقوألا هذهو «مونلل تقو هنآل ؛ءاشعلا ةالص دعب نمو «ةريهظلا يف ةلوليقلل بايثلا ملخ تقوو ؛ةظقيلا بايث

 نوفاوط مهف «مكيلع لوخدلا يف مهتجاحل ؛نذإ ريغب اولخد اذإ جرح الف اهاوس ايف امأ ءرتستلا اهيف لقي ءمكل تاروع

 ي ناذكتسالا ماكحأ مكل هللا نب امك .حلاصملا ءاضقل اهيف ضعب ىلإ مكضعب دّدرتب ترج ةداعلا نألو :ةمدخلل مكيلع

 .مهرومأ هريبدت يف ميكح «هقلخ حلصي اب ميلع هللاو .هنيد عئارشو هججحو هماكحأو هتايآ مكل

Tov 



 نس مكنم لافطألا غلب اذإو (69)

 ءةيعرشلا ماكحألاب فيلكتلاو مالتحالا

 يف لوحدلا اودارأ اذإ اونذأتسي نأ مهيلعف

SS 

 رع  eا 58 2 درس ورع
 مكل ىلاعت هللا نّيبي ناذئتسالا بادآ هللا نيبي

 - مهلا ريحت نأ یز بجر ربع ن
 ف ره فا الر نب لع كارلا هتايا 3 55 5 00

 .هعيرشت ٠ اھ
 نع ندعق يتاللا ءاسنلا نم زئاجعلاو )٠(

 نعمطي الف «نهربكل ةوهشلاو عاتمتسالا

 لاجرلا نهيف عمطي الو «جاوزلل لاجرلا يف

 نعضي نأ نهيلع جرح ال ءالؤهف كلذك يشأ یت یار رت

 بايثلا قوف نوكي يذلا ءادرلاك نيبايث ضعب أ

 نهرو «ةنيزلل تاضرعتم الو تارهظم ريغ د 0 قود صر
 هللاو .نط نسحأ -ًاففعتو ًارتس- بايثلا هذه EOE و رادان شارا یم

 :مكلايغأو مكئايتب ميلع کنار عمس ٠ لا فا ا ع
 نايْمعلا نم راذعألا باحصأ ىلع سيل(1١5) 6 5 اتتا ااا یی

 لام
 عصي نا e ل

 اا رتل ٤
0 2 0 

 ويو ڪا باء ٽو ار ڪتو نوح

 و و +< 8 مام 1
 ا ترا كاسل ىلا

 ا

3 
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 رومألا كرت يف مثإ ىضرملاو جرعلا يوذو
 داهجلاك ءاهب مايقلا ىلع نوردقي ال يتلا ةبجاولا

 يف جرح -نونمؤملا اأ - مكسفنأ ىلع سيلو «ضيرملا ةحص وأ جرعألا ةمالس وأ ىمعألا رصب ىلع فقوتي ام هوحنو

 وأ ؛مكتاهمأ وأ «مكئابآ تويب نم وأ «دالوألا توب اهيف لخديف ,مكلايعو مكُجاوزأ اهيف يتلا تويبلا نم اولكأت نأ

 ةبيغ يف اهظفحب متلّكَو يتلا تويبلا نم وأ «مكتالاخ وأ مكلاوحأ وأ «مكتامع وأ مكماعأ وأ «مكتاوخأ وأ «مكناوخإ

 وأ ةنوكسم ًاتويب متلخد اذإف «نيق رفتم وأ نيعمتجم اولكأت نأ مكيلع جرح الو ءءاقدصألا تويب نم وأ مهنذإب اهباحصأ

 انيلع مالسلا وأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :يهو «مالسإللا ةيحتب ضعب ىلع مكضعب مَّلسيلف ةنوكسم ريغ

IG ما 

 هم



 مهما الوو اورو یاو ذأ نو كب هللا اوقَّدص نيذلا مه ًاقح نونمؤملا نإ(
 يبنلا عم اوناك اذإو .هعرشب اولمعو هلوسرو

 يف هل مهعمج رمأ ىلع ملسو هيلع هللا لص
 ىتح مهنم دحأ فرصني مل .نيملسملا ةحلصم

 مه -يبنلا اهيأ - كنونذأتسي نيذلا نإ هنذأتسي

 كوزا زت یخ
 2 اش اد دوسر هوب نيل ري 0 رو 3
0 

I 2 
 المال © وع هات ل
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 كونذأتسا اذإف ءاّقح هلوسرو هللاب نونمؤي نيذلا و

 نذإلا بلط نم تئش نمل ندا مهتجاح ضعبل

 .هللا نم ةرفغم ا مه بلطاو ءرذعل فارصنالا يف

 مهب ميحر «نييئاتلا هدابع بونذل روفغ هللا نإ

AEE 

 درع رک 5
 أ 7-2-2 مكئادن دنع -نونمؤملا اهيأ- اولوقت ال (1)

 0 !نوُعَجَيَب اهيل «هللادبع نب دمحم ايالو دمحم اي :هللا لوسر

 E 7 ا او ۰ 2 2 E 9( وفرش نكلو «ضعبل مكضعب كلذ لوقي امك
RS A 1 AOR O 5 2 

 2 SET هللا ملعي دق .هللا لوسر ای هللا يبن اي :اولوقو

 | ن و ووا یا اراب وإ  ىلص يبنلا سلجم نم نوجرخي نيذلا نيقفانما
 | کوا درو ضر توما نیر[ ىزا | مهضعب ذولي «هنذإ ريغب ةيفخ ملسو هيلع هلل
 هللا لوسر رمأ نوفلاخي نيذلا رَّدْحَيلف .ضعبب

 فارق 5 تار ع مل انش :
 ملؤم باذع مهبيصي وأ ءرشو ةنح مهب لزنت نأ

 .ةرخآلا يف عجوم

 هيلإ دابعلا عجري مويو «هيلع متنأ ام عيمجب هملع طاحأ دق «ةدابعو ًاكْلُمو الح ضرألاو تاومسلا ينام هلل نإ الأ (1)

 .مهاوحأو مهلاعأ هيلع ىفخت ال «ميلع ءيش لكب هللاو ؛هيلع مهيزاجيو مهلمعب مهربخي .ةرخآلا يف

 ¥ ناقرفلا ةروس #

 ىلع لطابلاو قحلا نيب قرافلا نآرقلا لّرن يذلا ىلاعتو هناحبس هفاصوأ تلمكو ؛هتاريخ ترثكو «هللا تاكرب ْثَمّظَع )١(

 .هللا باذع نم مهل ًافّوم ءنجلاو سنإلل ًالوسر نوكيل ؛ملسو هيلع هللا لص دمحم هدبع

 لاراب CE كا دارا يلو ل را كيلا يحال

 .للخ وأ صقن نود هتمكح هيضتقت ام قْفَو «قلخلا نم هبساني ام

۳۹ 



eہے وچ جو و سوس س سل وك  
 اذ اک 57 دزو د نِمْأوُدَتغَلَو

 يوميا رمز ھل د تال بالو

 اتمنا ارك يل لار چ رسالو يحال
 ا

 د 2 چ

 00 )روزو

 لا ا
 عع د رک سا سرع ا

 ت EIEN القا
 "سنس

 اهني رڪ اي ةر واڪ
 1| رطاهارخست اراد
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 نوعيطت شيالف الوكالات تتيح

 قرا تاجا د 5 وا 2

 ٤ ر

 هللا نود نم تادوبعم برعلا وک رشم ذختاو (۳)

 «مهقلخو اهقلخ هللاو ءيش ىح عيطتستال

 الو ؛عفن بلج وأ رض َعفَداهسفنل كلمتالو

 دحأ ثعب وأ «تيم ءايحإ وأ يح ةتامإ عيطتست

 .هربق نم ًاّيح تاومألا نم
 الإ نآرقلااذهام :هللاب نورفاكلا لاقو )٤(

 كلذ ىلع هناعأو ءدمحم هقلتخا ناتو بذك

 اوتأو ءًاعيظف ًايلظ اوبكترا دقف «نورخآ سانأ

 نأ رشبل نكمي امم سيل نآرقلاف ؛ًاعينش ًاروز

 نيلوألا ثيداحأ وه :نآرقلا نعاولاقو (5)

 أَرَقُت يهف دمحم اهخسنتسا «مهبتك يف ةرطسملا

 .ءاسمو ًاحابص هيلع

 نإ :رافكلا ءالؤمل -لوسرلا اهيأ- لق (5)

 هملع طاحأ يذلا هللا وه نآرقلا لزنأ يذلا

 نمل ًاروفغ ناك هنإ «ضرألاو تاومسلا ين مب

 مل ثيح مهب ًايحر ؛يصاعملاو بونذلا نم بات

 .ةبوقعلاب مهلجاعي

 يف يشميو ءانلثم ماعطلا لكأي (مل سو هيلع هللا ىلص ًادمحم نونعي) هللا لوسر هنأ معزي يذلا اذه ام :نوكرشملا لاقو (۸۷)

 ةقيدح هل نوكت وأ ءلام نم زنك ءامسلا نم هيلع طببي وأ ءهقدص ىلع دهشي ًاكَلَم هعم هللا لسرأ اًلهف ؟قزرلا بلطل قاوسألا

 .هلقع ىلع بلغ رحس هب الجر الإ نونمؤملا اأ نوعبتتام :نوبذكملا نوملاظلا ءالؤه لاقو ءاهرمث نم لكأي ةميظع

 ىلإ اولصوتيل ؛لاثمألا -اهتبارغل- هبشت يتلا ةبيجعلا لاوقألا كلت كقح يف نوبذكملا لاق فيك -لوسرلا اهيأ- رظنا (9)

 .ءارتفالاو بذكلا نم كيف هولاق ام اوححصيل ؛هيلإ ًاليبس نودجي الف «قحلا نع كلذب اودْعَبف ؟كبيذكت

 ايندلا يف كل لعجف «كل هوّنهت امم ًاريخ -لوسرلا اهيأ- كل لعج ءاش نإ يذلا «هتاريخ ُتَرَْكو هللا تاكرب ْتَمّظَع )٠١(

 .ةميظع ًاروصق اهيف كل لعجيو «رامألا اهللختت ةريثك قئادح

 بذك نم اندتعأو ءءازج نم هيف امو ةمايقلا مويب اوبَّذك لب «قاوسألا يف يشمتو «ماعطلا لكأت كنأل ؛كوبذك امو )1١(

 .مهم رست ةراح ًاران ةعاسلاب

1 



 ةمايقلا موي نيبذكملا ءالؤه رانلا تأراذإ

 ءاهريفزو اهنايلغ توص اوعمس «دیعب ناكم نم

 .مهنم اهظيغت ةدش نم
 منهج نم قيضلا ديدش ناكم يفاوقلأ اذإو (1

 -مهقانعأ ىلإ لسالسلاب مهب

 .اهنم صالخلل كالهاب مهسفنأ ىلع اَوَعَد

 كالهلاب مويلا اوعُدَت ال :ًاسيئيت محل لاقيف )١5(

 كلذ مكديزي نلف «ةريثك تارم لب «ةدحاو ةرم

 .مكل صالخ الف ءاّبغالإ

 يتلا رانلا هذهأ :-لوسرلا اهيأ- مهل لق )١5(

 دعو يتلا مئادلا ميعنلا ةنج مآ ريخ مكل تفصو

 ًاباوث مهل تناك «مہبر باذع نم نوفئاخلا اهب
 ؟ةرخآلا يف هيلإ نوعجري ًالآمو «مهلمع ىلع

 ٍءديأ تنِرُق دقو-

 ناقلاة وش رمال

 ورو نیسو ناک نوم ننإ

Eروت لا هأوَعَد نیر اقص ايام اهتموا  

 قابس انشأ اا ولاول |[

 تاکو دعو یا رآح
e o 

1 
 امور ر شخ موبر 3

REESE كلا 

 را رز

 ا 0 ٠
 © اوبا وارا ڪو رڪ ااو

 نم نوهتشي ام ةنحلا يف نيعيطملا ءالؤه ) ١

 مهلوخد ناك ءمئاد هيف مهعاتم ءميعنلا ٌَذالم
 ءالوؤسم ادعو -لوسرلا اهأ- كبر ىلع اهايإ
 .هدعو فلخي ال هللاو ,نوقتملا هللا دابع هلأسي

 اوناك امو نيكرشملا هللا رشحي ةمايقلا مويو 00

 :نيدوبعملا ءالؤهل لوقيف «هنود نم هنودبعي
 «قحلا قيرط نع ءالؤه يدابع متللضأ متنأأ

 «ليبسلا اولض مه مأ «مكتدابعب مهومترمأو

 0 ؟مهسفنأ ءاقلت نم مكودبعف

 نكلو ؛مهيلاون ءايلوأ كاوس ذِخَتُن نأ حصي ايف «ءالؤه لعف اع - انبر اي- كل ًاهيزنت :هللا نود نم نودوبعملا لاق (۸)

 مهيلع بلغ ىكله ًاموق اوناكو «كب اوكرشأف كركذ اوسن ىتح ءايندلا يف ةيفاعلاو لاملاب مهءابآو نيكرشملا ءالؤه َتعتم

 .نالذخلاو ءاقشلا

 باذعلل اعف نوعيطتست ال ءالوأ متنأ اهف هيلع مكئاعٌدا يف مهو دبع نيذلا ءالؤه مكبّذَك دقل : :نيكرشملل لاقيف (19)

 .ًاديدش ًاباذع هللا هبذعي كلذ ىلع تميو «هللا ريغ دبعيو هسفن ملظيف هللاب كرشي نمو ءاه ًارصن الو .مكسفنأ نع

 انلعجو .قاوسألا يف نوشميو «ماعطلا نولكأي ءًارشب اوناك الإ انلسر نمي ًادحأ -لوسرلا اهيأ- كلبق انلسرأ امو )۲١(

 اوموقتف «نوربصت له «ضرملاو ةحصلاو «رقفلاو ىنغلاو «لالضلاو ىدهلاب ًارابتخاو ءالتبا ضعبل -سانلا اهيأ- مكضعب
 ًاريصب -لوسرلا اهيأ- كبر ناكو ؟ةبوقعلا اوقحتستف نوربصت ال وأ «مكالوم مكييثيف «هل اوركشتو «مكيلع هللا هبجوأ اهب

 .ركشي وأ رفكي نمبو ءربصي وأ عزجي نمب

 قرص ر نیک كا تات طوس

 ریا دع هقدر نقر ل د سو ارصنالَو

 كاش هلا لور ام كاسر امر

 رمق نبا ا
 قات

aع  

 و تمور أ ةَ

۹1 



 دعب مهير ءاقل نولي ال نيذلا لاقو (5)

 «ةكئالملا انيلع لزنأ ااه : هل مهراكنإل مهتوم

 «انايِع انبر ىرن وأ «قداص ًادمحنأب انريْخُتف

 مهسفنأب اوبجعأ دقل .هتلاسر يف هقدصب انريخيف ْ نق درج نيم ر ولیکم دریک
 «لوقلا اذه ىلع اوؤرتتجا ثييح اًولعتساو اعلموا ام اسمِ

 .مهرفكو مهنايغط يف دحل ا اوزواجتو
 يفو «راضتحاللا دنع ةكئالملا نوري موي (۲۲) 5

eيتلا رولا رش لع مالا موو ءربقلا ا ار  

 م مريح زمول بص ا

 .مكيلع ًامرح ناكم ةنجلا هللا لعج 0
 رخلا رهاظم نم هولمع ام ىلإ انْمِدَقو (۲۳) 0

 مهعفني ال ٌكاحمضم ًالطاب هانلعجف «ربلاو رمل کتو ® اكس لوسا ا

 سمشلا ءوض يف 39 ام وهو ءروشنملا ءابهاك ا يعير نَا أدق ديلا
 يف عفني ال لمعلا نأ كلذو ؛رابغلا فيفخ ن 5 0 ,

 را رأل رل لورا ك تاو
 هللا ىلص دمحم هلوسرل ةعباتملاو هل صالخإلاو ةر ارم ايلا ادَهأوذَا | ىيَوقَنِإ

 7 e e | دامك یک نیر نا ٰيلڪلاتعج |:
 رقتسم ريخ ةمايقلا موي ةنحلا ب ® يو و سو 5 7 أ 7

 و و رالا لهأ اج ارفع كني لارا
 .ردك هبوشي ال مهميعنو «ةمات SESS لف يتق تالكأ ديك |

١١١ 596 YEيذلا مويلا كلذ -لوسرلا اهيأ- ركذاو (  

 باحسلا اهتاحتف نم رهظيو «ءامسلا هيف ققشتت
 ءاضقلا لصفل ىلاعتو كرابت هللا يتأيو ءرشحملا يف قئالخلاب نوطيحيف «ذئموي تاومسلا ةكتالم هللا لزنيو «قيقرلا ضيبألا

 .هلالجب قيلي ًانايتإ «دابعلا نيب
 نم مه لاني امل ؛نيرفاكلا ىلع ًاديدش ًابعص مويلا اذه ناكو ؛هاوس نم نود هدحو نمحرلل مويلا اذه يف قحلا كّْلُملا )۲١(

 .ميلألا باذعلاو باقعلا
 ًادمح هللا لوسر تبحاص ينتيلاي : :ًالئاق ًارسحتو ًامدن هيدي ىلع هسفنل ملاظلا صَعَي موي -لوسرلا اهيأ- ركذاو (۲۹-۲۷)
 هعبتأ ًاقيدص ًانالف رفاكلا ذختأ ل ينتيل اي : ًالئاق رّصحتيو «ةنجلا ىلإ ًاقيرط مالسإلا ذاختا يف هتعبتاو ملسو هيلع هللا لص
 تايآلا هذه يفو . ئاد ناسنإلل ًالوذخ ميجرلا ناطيشلا ناكو .ينءاج ذإ دعب نآرقلا نع قيدصلا اذه يّلضأ دقل . هدوأو

 .رانلا هنيرق لاخدإل ًاببس نوكي دق هنإف ؛ءوسلا ع نيرق ةيحاصم نم ريذحتلا

 ٍكْرَتو هنع مهضارعإ يف نيدامتم .هورجهو نآرقلا اذه اوكرت يموق نإ ٌبراي :هموق عنص ام ًايكاش لوسرلا لاقو (۳۰)
 1 .هب لمعي ملف نآرقلا رجه نمل ميظع فيوخت ةيآلا ينو .هغيلبتو هب لمعلاو هرّبدت

 ربصاف «هموق يمرج نم أودع ءايبنألا نم يبن لكل انلعج «كموق يمرج نم ءادعأ - لوسرلا اهيأ- كل انلعج اکو )١"(

 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبنل ةيلست اذه ينو . كئادعأ ىلع كنيعي ًانيعمو ًادشرمو ًايداه كبرب ىفكو . اوربص اك
 :ىلاعتو هناحبس هللا لاق !روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاك ةدحاو ةلمج دمحم ىلع نآرقلا لزنأ اله : اورفك نيذلا لاقو (۳۲)

 .ةّلْهُمو تبنت يف ِهاّنّيبو «هلمحتو هيعتف «ةنينأمط هب دادزتو كبلق هب يّوقنل ًاقرفم هانلزنأ كلذك
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 نوكرشملا -لوسرلا اهيأ- كيتأي الو

 قحلا باوجلاب كانئج الإ ةهبش وأ ةجحب
 .هل نايب نسحأبو

 ىلع نوبحسُي نيذلا مه رافكلا كئلوأ ()

 سانلا رش مه كئاوأو «منهج ىلإ مههوجو

 .قحلا نع ًاقيرط مهدعبأو «ةلزنم
 انلعجو ةاروتلا ىسوم انيتآ دقلو (7535)

 ىلإ ابهذا :اهل انلقف هل ًانيعم نوراه هاخأ هعم

 انتيبوبر لئالدب اوبّذك نيذلا هموقو نوعرف

 ناهيإلا ىلإ مهاوَعَدف «مهيلإ ابهذف ءانتيهولأو
 ءامهوبّذكف هب كارشإلا مدعو هتعاطو هللاب

 .ًايظع ًاكالهإ مهانكلهأف

 .هوبّذك نيح نافوطلاب حون موق انقرغأو (۴۷)

 .ًاعيمج لسرلا بدك دقف ًالوسر بدك نمو

 نملو مهل انلعجو «ةربع سانلل مهقارغإ انلاعجو

 ًاباذع ةمايقلا موي بيذكتلا يف مهليبس كلس
 .ًاعجوم

 «حلاص موق دومثو دوه موق ًاداع انكلهأو (۳۸)
 داعو حون موق نيب ةريثك ًاعأو رثبلا باحصأو

 .هللا الإ مهملعي ال ءٌسرلا باحصأو دومثو

 باذعلاب مهانكلهأف ءاونمؤي مل كلذ عمو «مهنع راذعألا انحزأو «ةلدألا مه انحّضوو «ججحلا مه ايب ممألا لكو (19)
 .ًاكالهإ

 و
 رل ةَروس

 ےس
 َرَشْعَمِساَتلاَ

 0 ا ل

 یر

 ڪرو اري کک كرد یب اورو سلا بحت

 : وافته نزحت لس 4

 ايترو طس ران ءوتلآرطم كلين أير
 موو

 و د

 َكيوُدِحَسيَنإ ا کک

EEE.داك نإ ھاو  
eواورم اَت  

 علا توري نيج نوم

  2دوهو هلام 0 1200
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 نم ةراجحلاب تكلهأ يتلا «موُدَسا ةيرق يهو ءطول موق ةيرق ىلع مهرافسأ يف نورمي «ةكم» وكرشم ناك دقلو (50)

 .هيف نوزاجي ةمايقلا موي ًاداعم نوجري ال اوناك لب ءاهب اوربتعي ملف ءءامسلا

 هنإ ؟انيلإ ًالوسر هثعب هللا نأ معزي يذلا اذهأ :نيلئاق كب اوؤزهتسا -لوسرلا اهيأ- نوبذكملا ءالؤه كآر اذإو (4؟ «41)

 نوقحتسي ام نوري نيح نوملعي فوسو ءاهتدابع ىلع انسب نأ الول «هنايبو هتجح ةوقب انمانصأ ةدابع نع انفرصي نأ براق

 ؟ناهيإلا ىلإ درت ىتح ًاظيفح هيلع نوكت تنأفأ هللا ةعاطك هاوه عاطأ نَم ىلإ ًابجعتم -لوسرلا اهيأ- رظنا (۳)

 او



 نارا ةوس َرَشَحَمِساَّتلا رجلا

 هللا تايآ نوعمسي مهرثكأ نأ نظت مآ )٤٤(

 الإ مهام ؟اهيفام نومهفي وأ ءربدت عاس

 .اهنم ًاقيرط لضأ ؛ دسر 7

 عولط نم لظلا هللا دم فيك رت لأ (514) رل َلَعَجىدلَوْهَو#

 ًاتباث هلعجل هاا هشلا عولط ىلإ رجفلا ا 0 1

 مام مث هلاوحأ 00 لأ د يدع

 سمشلا عافترا دادزا (ملكف «ًاريسي ًاريسي لظلا 3 2
 هللا ةردق ىلع ةلدألا نم كلذو .هناصقن دادزا أ

 نود ةدابعلل قحتسملا هدحو هنأو .هتمظعو

 أون

 ليللا مكل لعج يذلا وه ىلاعت هللاو (۷)

 لغجو سائلا عرسي بك بالي هك اوان هل جى ادعو ارفع

 «نونكستو نوؤدبت هيف مكنادبأل ةحار مونلا اأ رر ا
 «ضرألا يف اورشتتتل ؛راهنلا مكل لعجو 8 دهل ارش E © اووُجَحَاَرَجِحَ 53

 .مكشياعم اوبلطتو ون نوُدْنمَنوُدْحي ارق كبرنا هڪ واب |

 لمحت يتلا حايرلا لسرأ يذلا وهو (44048) 4 ر وور رکا کک اورام ا

 انلزنأو «هنم ةمحر رطملاب سانلا رشبت هباحسلا م[ ١

 يف تابنلا هب جرخنل ؛هب رّهَطَتُي ءام ءامسلا نم

 .سانلاو ماعنألا نم ًاريثك انَقْلََح نم ءاملا كلذ يقْسُنو «تاوم دعب بدجلا دلبلا ايحيف «هيف تابن ال ناكم

 نيذلا ركذيلو «هل اوركشيف «مهيلع هللا ةمعن رطملا مهيلع انلزنأ نيذلا ركذيل ؛ىرخأ نود ضرأ ىلع رطملا انلزنأ دقلو (00)

 :مهوقك «مهيلع انمعنل ًادوحج الإ سانلا رثكأ ىبأف «مهيقسيو مهمحريل -العو لج- هللا ىلإ ةبوتلاب اوعراسيف «هنم اونم
 .اذكو اذك ءْوَنِب انرطم

 -لوسرلا اهيأ- كانلعج انكلو «هباذع مهرذنيو ءلجو زع هللا ىلإ مهوعدي ءأريذن ةيرق لك يف انثعبل انئش ولو )0700١(

 لذبا لب هب َتلسرأ امم ءيش كرت يف نيرفاكلا عطت الف «نآرقلا اذه مهغلبت نأ كانرمأو «ضرألا لهأ عيمج ىلإ ًاثوعبم

 .روتف هطلاخي ال ءاريبك اداهج نآرقلا اذهب نيرفاكلا دهاجو «ةلاسرلا غيلبت يف كدهج

 لحاو لك عنمي ًازجاح امهنيب لعجو «ةحولملا ديدشلا حلملاو «بارشلا غئاسلا بذعلا :نيرحبلا طلح يذلا وه هللاو (01)

 .رخآلا ىلإ امهدحأ لصي نأ نم ًاعنامو رخآلا داسفإ نم |مهنم

 كبر ناكو .ةرهاصملا ةبارقو بسنلا ةبارق اذه نم أشنف ءثانإو ًاروكذ ةيرذ ةأرملاو لجرلا ّينم نم قلخ يذلا وهو (04)

 .ءاشي ام قلخ ىلع ًاريدق
 مهرضي الو «هودبع نإ مهعفني ال ام هللا نود نمي رافكلا ٌدبعَي هقاخ ىلع هماعنإو هللا ةردق ىلع لئالدلا هذه لك عمو (55)

 .هتيصعم ىلع هل ًارهاظُم هللا ةدابع يف كرشلاب هبر ىلع ناطيشلل ًانوع رفاكلا ناكو «هتدابع اوكرت نإ

E 



 ًارشبم الإ -لوسرلا اهيأ- كانل سرأ امو (67)

 .رانلاب نيرفاكلل ًارذنمو ةنجلاب نينمؤملل

 ةلاسرلا غيلبت ىلع مكنم بلطأ ال :مهل لق (010)

 ليبس كلسيو يدتيي نأ دارأ نم ْنكل ءرجأ ّيَأ

 مكربجأ تسلف «هتاضرم يف قفنيو هبر ىلإ قحلا
 .مكسفنأل ريخ وه امنإو هيلع
 ةايحلا يناعم عيمج هل يذلا هللا ىلع لک وتو (0)

 ههڑنو «توميال يذلا «هلالجب قيلي اك ةلماكلا

 بونذب ًاريبخ هللاب ىفكو .ناصقنلا تافص نع

 مهبساحيسو ءاهنم ءيش هيلع ىفخي ال «هقلخ

 .اهب مهيزاجيو اهيلع

 امهنيب امو ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا (69)

 الع :يأ- شرعلا ىلع ىوتسا مث «مايأ ةتس يف
 «نمح رلا وه «هلالجب قيلي ًءاوتسا -عفتراو
 كلذب ينعي «ًاريبخ هب -يبنلا اهيأ- لأس اف

 هتافص ملعي يذلا وهف «ةميركلا هسفن هناحبس

 هللاب ملعأ رشبلا نم دحأ الو .هلالجو هتمظعو

 هللا لص دمحم هلوسرو هدبع نم هب ربخأ الو

 .ملسو هيلع
 ؟كرمأل ةعاط هل دوجسلاب انرمأت امل دجسنأ «نمحر لا فرعن ام :اولاق هودبعاو نمحر لل اودجسا :نيرفاكلل ليق اذإو )٠(

 اورولو أفي كاع 3

 ٍناقرْلا روس َرَشَعمِساَتلا
2 5 

 فاس

 و ا تارا 3َ

 34 را ارل ات ھار ولت
 راھ ءار مهار ارا تاما دج سا نسخو
 اقوا روا اکا وریا

 ناتا

 وأ نمل لزا ھلو کیلا لع

OLÎرش  
 سا6 یا ارقتطتا ا

 تیار ھارام
 کک اَيَهَجَب 0 0 ولا

 الأ کک رقت ت ساات
 9 ارد کلک ب 1

 .هنم ًاروفنو ناميإلا نع ًادْعُب نمحر لل دوجسلا ىلإ مهؤاعد مهدازو
 ريني ًارمقو ءيضت ًاسمش اهيف لعجو ءاهزانمب رابكلا موجنلا ءامسلا يف لعج يذلا :هريخ رثكو نمحرلا تاكرب ْتَمّظَع (11)

 دارأ وأ «قلاخلا رّيدملاب ًاناميإ كلذ يف اب ريتعي نأ دارأ نمل رخآلا امهدحأ فُْلْخي نيقاعتم راهنلاو ليللا لعج يذلا وهو (59)

 .هثالآو همعن ىلع ىلاعت هلل ركشي نأ

 مهوباجأ ىذألاب ءاهفسلا ةلهجلا مهبطاخ اذإو «نيعضاوتم ةنيكسب ضرألا ىلع نوشمي نوحلاصلا نمحرلا دابعو (5)

 .هلهجب لهاجلا ةلباقم نمو «مثإلا نم هيف نومَلْمَي ًاباطخ مهوبطاخو «لوقلا نم فورعملاب

 .مايقلاو دوجسلاب هل نيللذتم ءمهءرل اهيف نيصلخ ليللا ةالص نم نورثكي نيذلاو (14)

 .هبحاص مزالي اهاذع نإ «منهج باذع نم مهيجني نأ هنوعديف هللا نوفاخي ةدابعلا يف مهداهتجا عم مه نيذلاو (11 0(

 .ةماقإو رارق رش منهج نإ

 ريذبتلا نيب ًاطسو مهقافنإ ناكو ءةقفنلا يف اوقّيضي ملو «ءاطعلا يف دحلا اوزواجتي مل مهاومأ نم اوقفنأ اذإ نيذلاو (1)

 .قييضتلاو

1o 



 | کھ اتا

 وة بلوت

 ها ناڪ و ٌكَكَسَح تاڪ

 ًاوُرَماَدِإَكَرَو هلآ كر

 تيا 5008

 وَيَا

 العجم و كيت ها

 ا

AESد 2 را ل  
 2 aê ل

 ی ديت وپ

 قانا ها ا كك و

 | یورو اکل س

 نوعدی الو هللا :ودحوي نيذلاو )٨۸-۷۱(

 يتلا سفنلا نولتقي الو هريغ الإ نودبعي الو
 دعب رفك نم :هب اهلتق قحي (ب الإ اهلتق هللا مرح

 اناودع سفن لتق وأ «جاوز دعب ىنز وأ «ناميإ

 ىلع الإ مهجورف نوظفحي لب «نونزي الو
 ًائيش لعفي نمو ؛مهناييأ تكلم ام وأ مهجاوزأ
 ْففَعاضُي .ًاباقع ةرخآلا يف قلي رئابكلا هذه نم

 .ًاريقح ًاليلذ هيف دلو ةمايقلا موي باذعلا هل

 كرشأ نمل وأ ءاهّلك اهلعف نمل دولخلاب ديعولاو)
 ةبوت بونذلا هذه نم بات نَم نكل .(هللاب
 لمعلاب ًانورقم ًامزاج ًانايإ نمآو ًاحوصن
 لعجيو مهتائيس مهنع هللا وحمي كئلوأف «حلاصلا
 ناكو .مهمدنو مهتبوت ببسب ؛تانسح اهناكم

 مهاعد ثيح هدابعي |ےیحر بات نملاروفغ هللا

 بات نمو .يصاعملا ربكأب هتزرابم دعب ةبوتلا ىلإ
 ًالاص ًالمع لمعو «بونذلا نم بكترا اع
 لبقيف ءًاحيحص ًاعوجر هللا ىلإ عجري كلذب هنإف
 .هبونذ رفكيو هتبوت هللا

 نورضحيالو بذكلاب نودهشيال نيذلاو )2١(

 .مهريغل هنوضري الو «هنع نوهزنتي نيركنم نيضرعم اورم ٍدصق ريغ نم وغللاو لطابلا لهأب اورم اذإو «هسلاجم
 ءاهورصبي مل ٌيْمَعو ءاهوعمسي إل مص مهئأك ءاهنع اولفاغتي مل هللا ةينادحو لئالدو نآرقلا تايآب اوظِعَو اذإ نيذلاو (۷۳)

 .نيعيطم نيدجاس هلل اوٌٌرخف «مهرئاصب اهل تحّبفتو «مہبولق اهْنَعَو لب
 انلعجاو ءانرورسو انسنأ هيفو ءاننيعأ هب ٌرَقَت ام انتاّيرذو انجاوزأ نم انل به انبر :نيلئاق ىلاعت هللا نولأسي نيذلاو )۷٤(

 .ريخلا يف نوقتا انب يدتقي ةودق

 مهريص بجسر اجو 02ا لزانم لعأ توباك نزلا داع نم ةعباشملا تاقضلاب ا رتا ولا كبارا و

 نم ًادبأ اهيف نيدلاخ «تافآلا نم ةمالسلاو ةبيطلا ةايحلاو «ةكئالملا نم ميلستلاو ةيحتلا ةنجلا يف نفلْيَسو «تاعاطلا ىلع

 .ًالوحت اهنع نوغبي ال «هب نوميقي ًاماقمو هيف َنوُرِقي ارقتسم ْتَنّسَح «توم ريغ
 -نورفاكلا اهيأ- متبّذَك دقف «ةلأسملا ءاعدو ةدابعلا ءاعد هايإ مهؤاعد الول «سانلاب أبعي الو يلابي ال هنأ ىلاعت هللا ربخأ (۷۷)

 .ةرخآلاو ايندلا يف مككلبيو «هميرغل ميرغلا موزل مكمزلي باذع ىلإ ًايِضْقُم مكبيذكت نوكي فوسف

 مك



 £ ءارعشلا ةروس #

 ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس 4 مسط] (1)
 .ةرقبلا ةروس لوأ يف

 ءيش لكل حّضوملا نآرقلا تايآ هذه (۲)
 .لالضلاو ىدهلا نيب لصافلا

 كصرح ةدش نم -لوسرلا اهيأ- كلعل (")

 اوقّدصي مل مهنأل ؛كسفن ِكِلْهُم مهتياده ىلع

 .كلذ لعفت الف «كيدهب اولمعي ملو كب
 نم كموق نم نيبذكملا ىلع لزننأشن نإ ()

 «ناهيإلا ىلإ مهئجلت مه ل ةفّوحم ةزجعم ءامسلا
 ؛كلذأشن ملاننكلو «ةليلذ ةعضاخ مهقانعأ ريصتف

 .ارايتخا بيغلاب ناميإلا وه عفانلا ناميإلا نإف
 نم نيبذكملا نيكرشملا ءالؤه ءىجيامو (5)

 «ءيش دعب ًائيش «هلازنإ ثّدْحم نمحرلا نم ٍرْكِذ
 الإ قحلا نيدلاب مهركذيو «مهاهنیو مهرمأي

 .هولبقي ملو هنع اوضرعأ
 مهيتأيسف هب اوؤزهتساو نآرقلاب اوبذك دقف (5)

 نورخسيو هب نوئزهتسي اوناك يذلا رمألا رابخأ
 .مهبر ىلع مهدرمت ءازج باذعلا مهب لحيسو «هنم

 انتبنأ يتلا ضرألا ىلإ اورظني ملو اوبذكأ (۹-۷)

 ردقي ال .تابنلا نم عفان نسح عون لك نم اهيف

 تابنلا جارخإ يف نإ ؟نيملاعلا بر الإ هتابنإ ىلع

 ِءاَرَعُشلاٌةَروُس َرَتَععصالا د

 ف لاك سنخ خدا جريت لكل اا رل

 r امسا هلع رنا نإ َنيمْؤُمْو وكي
 ديوب قاس َهَْمْفَسَعأ

 ا : اک قف َنِضَعُم هنعمل
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aنومي کیم اا  

 انا َنيِملَعْلاَيَر وساق

 نیيس رع ناف تنيلوا ديواف رل لاھ 5

 يڪ متارن اد كَم كسوف |

 ميحرلا «قولخ لك ىلع زيزعلا وه كبر نإو .نينمؤم موقلا رثكأ ناك امو «هللا ةردق لامك ىلع ةحضاو ةلالدل ضرألا نم
 .ءيش لك هتمحر تعسو يذلا

 نوفاخي الأ :مهل لقو ءنوعرف موق «نيملاظلا موقلا تئا نأ :ىسوم كبر ىدان ذإ كموقل -لوسرلا اهيأ- ركذا( )

 ؟لالضلاو رفكلا نم هيلع مه ام نوكرتيو «ىلاعت هللا باقع

E ل ىسوم لاق )14- 1١7) 

 حصفأ وهف هب مهبطاخأ ام مهل نيو «لوقأ ميف ينقدصيو يننواعيل ؛نوراه يخأ ىلإ ي يحولاب ل يربج لسيرأف ةوعدلاب

 .هب ينولتقي نأ فاخأف «يطبقلا وهو «مهنم لجر لتق يف بنذ يلع مهو . ًاقطن ينم

 مكعم انإ ءاكقدص ىلع ةلادلا تازجعملاب ابهذاف «نوراه يف كبلط تبجأ دقو ,كولتقي نل الك : ىسومل هللا لاق (۱۷- (1١6

 ينب كرتا نأ :نيملاعلا بر نم كموق ىلإو كيلإ نالّسرم انإ :هل الوقف نوعرف اَيِيَأَف .نوعمتسم ةرصنلاو ظفحلاو ملعلاب

 .انعم اوبهذيل ؛ليئارسإ
 تبكتراو كرمُع نم نينس انتياعر يف تثكمو أر يغص انلزانم يف كبرت لأ : هيلع ًانتم- ىسومل نوعرف لاق ( 1910
 ؟يتيبوبر نيركنملا يتمعن نيدحاجلا نم تنأو «هتعفدو هتبرض نيح يموق نم ًالجر كلتقب ةيانج
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 ءاَرَعشلا روس ردع اوبل

 ام ٌتلعف :نوعرفل ًابيجم ىسوم لاق (۲۲-۲۰)
 ًالوسر ينثعبيو ّيإ هللا يحوي نأ لبق تركذ
 تفخ امل ««نيدم ىلإ اًراف مکنیب نم تجرخف

 يل بهوف ءدّْمَع ريغ نم ٌتلعف اهب ينولتقت نأ مات اونو ليتر

 E Oe یار تلا :
 ay 2 د ل

 ؟ناهتمالاو ةمدخلل مهءاسن يقبتستو مهءانبأ 5 م
 نيملاعلابرامو :ىسومل نوعرف لاق (۲۳) 7

 ؟هلوسر كنأ ىعَّدت يذلا
 تاومسلا ربدمو كلام وه :ىسوم لاق (۲۶)
 «كلذب نينقوم محنك نإ ءامهنيب امو ضرألاو
 .اونمآف

 :هموق فارشأ نم هلوح نمل نوعرف لاق )١5(

 بر دوجوب ةبيجعلا ىسوم ةلاقم نوعمست الأ 5 00
 ؟ياوس وُ نم کری نأ ذب 0

 وه هيلإ مكوعدأ يذلا برلا :ىسوم لاق (۲) 46 نتف نمر و E ةهةوثنأتا 2 ورځی
 فيكف «نيلوألا مكءابآ قلخو مكقلخ يذلا لا همم وہ ا

 انك دق ءابآ هلو مکلثم قولخم وه نم نود بعت 9 ایت ریل راس کی واھ دیر
 ؟مكئاباك ا كل لعق نوه انت رک تک
 ؛مهبضغ ريثتسي هتصاخل نوعرف لاق (۲۷) 28 8 1 39 ك

 لسرأ يذلا مكلوسر نإ :هايإ ىسوم بيذكتل
 !َلَقْعُيال ًامالك ملكتي نونجمل

 نإ هدحو هب نايإلا بجوتسي اذهو «ةملظو رون نم امهيف نوكي امو (هنيب امو برغملاو قرشملا بر :ىسوم لاق (۲۸)
 !ربدتلاو لقعلا لهأ نم متنك

 .تنجس نَّم عم كننجسأل يريغ اإ تذختا نئل :هل ًاددهم ىسومل نوعرف لاق (19)
 ؟يقدص هنم نيبتي عطاق ناهربب كتئج ولو «نينوجسملا نم ينلعجتأ :ىسوم لاق (0)

 .كاوعد يف نيقداصلا نم تنك نإ هب تأف :نوعرف لاق )۳١(

 هصيمق ةحتف نم هدي جرخأو «ةرحسلا لعفي اك ًابيوت سيل اَيقيقح ًانابعث تلوحتف هاصع ىسوم ىقلأف (۳۳ ۰۳۲)
 .نيرظانلا ربت صرب ريغ نم جلثلاك ءاضيب يه اذإف هطبإ تحت نم وأ ءرْدَّصلا ىلإ ةحوتفملا

 «مكضرأ نم هرحسب مكجرخي نأ ديري «رهام رحاسّل ىسوم نإ :اونمؤي نأ ةيشخ هموق فارشأل نوعرف لاق )۳۲« ۴١(
 ؟هيف مكيأر عبتأ هنأش يف هب نوريشت ءيش يأف

 ءرحسلا داجأ نَّم ّلكب كوتأي .ةرحسلل نيعماج ًادنج نئادملا يف لسرأو «نوراهو ىسوم رمأ رخأ : :هموق هل لاق (۳۷ 17)

 .هتفرعم يف قّوفتو

 «مهاغشأ نم هيف نوغرفتي يذلا ةنيزلا موي نم ىحضلا تقو وه «مولعم تقو مهل دّدُخو «:ةرحسلا عِمجَف (”48)
 .ةرحسلل ةيلغلا نوكت نأ يف ًالمأ ؛عامتجالا ىلع سانلا َّثُْحو .ىسومب عامتجالل كلذو ؛نونّيزتيو نوعمتجيو
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 ءاَرَعُشلاٌةَروُس رع سالا جل
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 تبثنف «ةرحسلل ةبلغلا نوكت نأ عمطن اننإ (40)

 ا ل نإأ :هلاولاق نوعرف ة اءاج لف )4١(
o SSوفلفل اما جت ا  

 5 ا 5 5 3 2 نيبلاغلا نحن انك نإ .هاج وأ لام نم ارجأل انل

 نخاف ویو اوره وزا وا5 © ؟ىسومل

 َنوُحِفَأَياَم فَما ىهاڏ دف هاَصَع سوم قل ھن رل نِ متبلط ام يدنع مكل معن :نوعرف لاق (59)

 © تیما ترام ىي س ةر سلا یتا 9 .ّيدل نيبرقملا نمل ذئتيح مكنإو ءرجأ

 E اناره رهنما ءَلا © دورو یسوم نر ۳ مهرحس لاطبإ ًاديرم ةرحسلل ىسوم لاق(

 گیلا قوم رج ١ دارا ارح سندي دات انا دارايقإب
 انيس انهديت ع 0 ديكو ا
 سانلل لّيخو «مهّيصعو مهلابح اوَملأف (45)

 :نيلئاق نوعرف ةزعب اومسقأو «ىعست تاّيح اهنأ

 ل  «ةميظع ةيح يه اذإف .هاصع ىسوم ىقلأف (10)

 5| و یک 25ھ a .ريوزتو كفإ نم مهنم ردص ام علتبت
 00 e 5 هنأ اوملعو ,كلذ اودهاش املف (14-47)
 رر © ریا یتا رک 5 هل اودجسو هللاب اونمآ «ةرحسلا هيومت نم سيل

 5 6 || .نوراهو ىسوم بر نيملاعلا برب انمآ :اولاقو
 ىسومل متنمآ :ًاركنتسم ةرحسلل نوعرف لاق )٤۹(

 :باقع نم مكب لزني ام نوملعت فوسلف رحسلا مكمّلع يذلا مكريبكل هنإ :رحس ىسوم لع َنأ ًامهوم لاقو «ينم نذإ ريغب

 .نيعمجأ مكّتبلصألو «كلذ سكع وأ ىرسيلا لجرلاو ىنميلا ديلا عطقب :فالخ نم مكلجرأو مكيديأ ٌنعطقأل

 انإ .ميقملا ميعنلا انيطعيف انبر ىلإ نوعجار انإ ءايندلا باقع نم انقحلي ايف انيلع ررض ال :نوعرفل ةرحسلا لاق )0١16(
 .كموق يف نينمؤملا لوأ اننوكل ؛هريغو كرشلا نم اناياطخ انبر انل رفغي نأ وجرن

 ال ىتح مكوعبتم هدونجو نوعرف نأل ؛ليئارسإ ينب نم نمآ نمب اليل ْرِسْنَأ :مالسلا هيلع ىسوم ىلإ هللا ىحوأو (01)

 .رحبلا ىلإ مكلوصو لبق مكوكردي

 .هتكلمم نئادم نم هشيج نوعمجي -ليئارسإ ينب ريسم هغلب نيح- هدنج نوعرف لسرأف (01)
 ؛ًاظيغ انرودص نوئلامل مهنإو ددعلا ةليلق ةريقح ةفئاطل ىسوم عم اوّرف نيذلا ليئارسإ ينب نإ :نوعرف لاق (05-04)

 .مهل نودعتسم نوظقيتم عيمجلا انإو ءاننذإ ريغب اوجرخو ءاننيد اوفلاخ ثيح
 اكو .ناسحلا لزانملاو لاملا نئازخو ءاملا نويعو نيتاسبلا تاذ «رصم» ضرأ نم هموقو نوعرف هللا جرخأف (094-010)

 .ليئارسإ ينبل مهدعب نم رايدلا هذه انلعج «مهانجرخأ
 .سمشلا قورش تقو هعم نّمو ىسوم هدنجو نوعرف قحلف ()
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 رخآلا نيقيرفلا نم دحاو لك ىأر الف (11)

 انكِرْذُم نو عرف منح نإ :ىسوم باحصأ لاق

 7 .انكلهمو

 متركذ (كرمألا سيل الك :محل ىسوم لاق (11)

 امل ينيدهيس ءرصنلاب يبر يعم نإ ؛اوكَرْدُت نلف 4 00

SSمكتاجنو يتاجن هيف 3 . 

 ك 5 5 رملي
 ينثا ىلإ رحبلا قلفناف .برضف «رحبلا 5

 يي :ب لئابق ددعب ًاقيرط د 0 ف اھل زکام

 .ميظعلا ليجاك رحبلا نم تلصفناةعطق 5 دو
 ىتح هموقو نوعرف كانه ابرقو(14-11) 5 کارش ور 0110111 2

 .نيعمجأ هعم نّمو ىسوم انيجنأو ءرحبلا اولخد 9 ود

 بلا ىلإ اوربع اا ىلع حبلا رمتساف 0( ودوم ا ارش 9ر
 لغ وانا نمرة اغا ركل 9 دين وتاكل دریا بر

 .هموقو ىسوم نيعبتم هيف اولخد نأ دعب 5 و يمل
 ةبيجع ةربعُل ثدح يذلا كلذ ين نإ (50) قيس 0 َقلاَو © نري

 نوعرف عابتأ رثكأ راص امو «هللا ةردق ىلع ةلاد 8 9 دارك لاب مك |

AY 1ةرهابلا ةمالعلا هذه عم نينمؤم . 

 كلهأ هتزعب «ميحرلا زيزعلا وه كبر نإو (58)

 رتل 07 6ا

 .نيعمجأ هعم نّمو ىسوم ىّجن هتمحر بو «نيبذكملا نيرفاكلا
 ؟هنودبعت ءيش يأ :هموقو هيبأل لاق نيح ميهاربإ ربخ -لوسرلا اهيأ- نيرفاكلا ىلع صصقاو )۹. ۷١(

 .اهتدابع ىلع فُكْعَتف امانصأ دبعن :اولاق (۷۱)

 ېهوقدبع اذإ ًاعفن مكل نومّدقي وأ «مهنوعدت ذإ مكءاعد نوعمسي له :مهبهذم داسف ىلع ًاهبنم ميهاربإ لاق (۷۳۷۲)

 ؟مهتدابع متكرت اذإ رضب مكنوبيصي وأ
 .نولعفي اوناك ايف مهاندلقف «مهنودبعي انءابآ اندجو اننكلو «كلذ نم ءيش مهنم نوكي ال :اولاق )٤(

 مكؤابآو متنأ ءرضتالو عفنت الو عمست ال يتلا مانصألا نم نودبعت متنك ام ربدتب مترصبأفأ :ميهاربإ لاق (۸۲-۷)

 .هدبعأ يذلا هدحو وه مهرمأ كلامو نيملاعلا بر نكل «يل ءادعأ هللا نود نم مه:ودبعت ام نإف ؟مكلبق نم نومدقألا

 اذإو «بارشلاو ماعطلاب لع معني يذلا وهو «ةرخآلاو ايندلا حلاصم ىلإ ندشري وهف ةروص نسحأ يف ينقلخ يذلا وه
 ردقي ال ةمايقلا موي ينيبحي مث ءيحور ضبقب ايندلا يف ينتيمي يذلا وهو «هنم ينيفاعيو ينيفْشَي يذلا وهف ضرم ينباصأ

 .ءازجلا موي يبنذ نع زواجتي نأ عمطأ يذلاو هاوس دحأ كلذ ىلع

 .ةنجلا يف مهنيبو ينيب عمجاو ,نيح اصلاب ينقحلأو «مهفلاو ملعلا ينحنما بر :هبر ًايعاد ميهاربإ لاق (8)
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 ااو رتعحساتلا ول

 نيذلا يف ًاليمج ًاركذو ًانسح ءانث يل لعجاو )۸٤(

 .ةمايقلا موي ىلإ يدعب نوتأي
 ميعن مهثروت نيذلا كدابع نم ينلعجاو (86)

 .ةنجلا
 56 00-00 ا ذقني نأ مالسل ن ميهاربإ نم اعداد( و 2 اک دقني نأ اهيلع رم ءاعداذه(8

 زواجتيو هل رفغيف.ىدهلا ىلإ لالضلا نم هابأ هللا
 تا ووزع ل 0 2 ر

 ند يکام نا مھر و ۴ ههل نیتالف .هلءاعدلاب ءابأ ميهاربإ دعو اک «هنع

 50 هاها TO 2إ  .هنمأربت تومي نأ ىلإ كرشلاو رفكلا يفرمتسم
 07 4 سانلا جرخي موي ءلذلا يب قحلت الو (۸۹-۸۷)

 نالت دوتا مهول نوت | لالا عفني ال موي «ءازجلاو باسحلل روبقلا نم

 € ااا موو َنيِملَعْل َتريؤيَوَضْذِ 0 9 بلقب هللا ىتأ نَم الإ .دابعلا نم ًادحأ نونبلاو

 اللا كريما قبو مھ دوج | ل ل
 2 رفكلا اوبنتجا نيذلل ةنجلا تبدو ( 4١

 تاگامو يكد فد ه نمو HS 2 .ةعاطلاب هللا ىلع اولبقأو ءيصاعملاو
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 | تدك ريميل دوز راو كبرنا نيمو ا نع اوُنَص نيذلا نيرفاكلل رانلا ترهظأو (41)
 0 مه س و AE و 2 .هلسر اوبّذكو هللا مراحم ىلع اوؤَّرجتو ,ىدهلا

 2 کک ۳ ي يتلا مكتملا نيأ :ًاخيبوت مه ليقو (98:4)
 امو( نوغيطار هَل © نيم لوم لوسر کیا 5 عفشت اهنأ نومعزتو «هللا نود نم اهنودبعت متنك

 اذ © نیک توليد | باذعلا نوعفديف .مكنورصني له ؟مويلا مكل
 0 2 E 2 ؟مهسفنأ نع باذعلا عفدب نورصتني وأ « «مکنع

 .كلذ نم ءيشال

 ىلع منهج يف اوُملأو اوعوجف )40 95)

 مه ءاهيف اوٌرقتسا نأ ىلإ ةّرم دعب هرم مهسوؤر

 .دحأ مهنم تلقي مل ءرشلا اونّيز نيذلا سيلبإ ناوعأو «مهولضأ نيذلاو
 ال حضاو لالض يف ايندلا يف انك اننإ هللات :مهولضأ نم عم منهج يف نوعزانتي مهو «مهئطخب نيفرتعماولاق (44-947)

 ىلإ انوعد نيذلا نومرجملا الإ ىّيسلا ربصملا اذه يف انعقوأ امو .هدحو ةدابعلل قحتسملا نيملاعلا برب مكيوسن ذإ ؛هيف ءافخ

 .مهانعبتاف هللا ريغ ةدابع

 داو :©ٍنوْعيِظأَ

 .انيلع قفشيو انتدوم يف قِّدْصَي نَم الو «باذعلا نم انصّلخيو ءانل عفشي ّدحأ الف(١٠٠١١٠)

 .نيجانلا نينمؤملا ةلمج نم ريصنف ءايندلا ىلإ ةعجر انل تيلف )٠١(
 زيزعلا وه كبر نإو .نينمؤم أبنلا اذه اوعمس نيذلا رثكأ راص امو «ربتعي نل ةربعَل قباسلا ميهاربإ أبن يف نإ( )۳. ٠١5

 .نينمؤملا هدابعب ميحرلا «نيبذكملا نم ماقتنالا ىلع رداقلا
 .لسرلا عي عيه قيدصتب رمأي لوسر لك نأل ؛لسرلا عيمجل نيبذكم اذهب اوناكف «مهيبن ةلاسر حون موق تبَّذَك )1-1١١(

 مك انو نايل اولسجاف «مكغلبأ یف نيمأ لوسر مكل ينإ ؟هريغ ةدابع كرتب هللا نوشخت الأ : حون مهوخأ مه لاق ذإ

 بر ىلع الإ يرجأ ام ءةلاسرلا غيلبت ىلع ًارجأ مكنم بلطأ امو .هدحو هتدابع نم هب مكرمآ ایف ينوعيطأو هللا باذع نم
 .هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب ينوعيطأو «هباقع اورذحاف «هقلخ يف فرصتملا نيملاعلا

 ؟مهلفاسأو سانلا لذارأ كوعبتا نيذلاو «كعبتنو كقّدصن فيك :هموق هل لاق )١١1(

 سف



 ارل روش َرَشَع مِساَدلا رجل

 تسلا NEO ا 2 اس وام ار لعام 1

 بسحلاب ال «ناهيإلاب رابتعالاو .ناميإلا ىلإ شرا )نل ارات
 :عئانصلاو و بسنلاو OES ةانصلاو فّرحلاو بسنلا 6 ذآ هز

 مهلاعأ ىلع ىلع ءازجلل ماسح ام )3 1۳7 7 5 ا وسا ےس

 ول .رئارسلا ىلع علّطملا يبر ىلع الإ مهنطاوبو نو ینو ت
 .مالكلا اذه متلق 0 نورعشت متتک ر کھ اعم نمو هنج
 نونمؤي نيذلادراطبان امو( ر : 1

 يك مكتبغرل ةيبلت ؛مهاح نكت امهم ءيقوعدب 7 0
e Eراذنإلا نيب ريذن الإ انآ ام .يباونمؤت 4 . 

 هديدهتلا ىلإ ةرواحملا نع حون موق لدع ( 7

 كتوعد نع -حون اي- عجرت م نئل :هلاولاقف

 .ةراجحلاب ًايمر نيلوتقملا نم ٌننوكتل

 اعد اذه محلوق حون عمس ملف 0

 ؛يبيذكت ىلع اورصأ يموق نإ بر : هلوقب هبر

 دحج نم هب كت ًاركح مههنيبو ينيب مكحاف 08 تك
 يعم نّمو ينجنو ءكلوسر بذكو كديحوت ١

 .نيرفاكلا هب بذعت ام نينمؤملا نم
 ةءولمملا ةنيفسلا يف هعم نّمو هانيجنأف )١١9(

 .هعم اهلمح يتلا تاقولخملا فونصب 0 IE عفا ر
 هعم نمو حون ءاجنإ دعب- اقرغأ مث (۲) 6 2 ع س اول © 2

 هيلع اوُدرو هموق نم اونمؤي مل نيذلا -نيقابلا ج :

 .ةحيصنلا

 نينمؤملا ءاجنإ نم ناك امو حون أبن يف نإ )131١(

 .هعرشو هلوسربو هللاب نينمؤم ةصقلا هذه اوعمس نيذلا رثكأ ناك امو «مهدعب نمل ةميظع ٌةربعو ةمالعّل نيبذكملا كالهإو
 .نينمؤملا هدابعب ميحرلا .هرمأ فلاخو هب رفك نمم هماقتنا يف زيزعلا وه كبر نإو (١١؟)

 .اهتياغو اهوصأ يف مهتوعد داحتال ؛لسرلا عيمجل نيبذكم اذهب اوناكف -مالسلا هيلع- ا

 ظيفح « ؛مكداشرإو مكتياده مكيلإ لّسرم ينإ ؟ةدابعلا هل اوصلختف هللا نوشخت الأ : :دوه مهوخ أ مه لاق ذإ (1717- 1۲(

 ىلع مكنم بلطأ امو . دنع نر يمك A E E اهنا 0 ةلسو لح
 .نيملاعلا بر ىلع الإ يرجأ ام ءرجألا عاونأ نم عون ّيأ ديحوتلا ىلإ مكداشرإ

 مكيلع دوعي ال فارسإو ثبع كلذو ؟ ؟ةراملا َّنِ نورخستف هنم نوفرشت ًايلاع ءانب عفترم ناكم لكب نونبتأ (1 0-1140

 دحأب متشطب اذإو «نوتومت الو ايندلا يف نودلخت مكنأك ةدّبشم ًانوصحو ةعينم ًاروصق نوذختتو ءايندلا وأ نيدلا يف ةدئافب

 .نيملاظ نيرهاق كلذ متلعف ءًابرض وأ ًالتق قلخلا نم
 ءافخ ال ام معنلا عاونأ نم مكاطعأ يذلا هللا اوشخاو ءمكل عفنأ هنإف هيلإ مكوعدأ ام اولثتماو هللا اوفاخف (114-11)
 نم ءاملا مكل رّجفو «ةرمثملا نيتاسبلا مكاطعأو .دالوألا مكاطعأو «منغلاو رقبلاو لبإلا نم : ماعنألا مكاطعأ ېکیلع هيف

 .ةيراحلا نويعلا

 نأ معنا رْفُكو ملظلاو بيذكتلا نم هيلع متنأ ام ىلع متررصأ نإ فاخأ ينإ :مهل ًارذحم -ماللا هيلع- دوه لاق )١15(
 .هباذع لوه نم هتدش مظعت موي يف ًاباذع مكب هللا لزني

 .كل نمؤن نلف «هكرتو انل كفيوختو كريكذت اندنع يوتسي :هل اولاق 0
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 ءارعشلاة روس رت الا

 هيلع نحن يذلا اذه ام :اولاقو ( ۷
 ده وو 6 نيبذعمب نحن امو «مهتاداعو نيلوألا نيد الإ

 نزا تأ 8 .باذعلا نم هنم انتْرْذَح ام لعفن ام ىلع

 مهكلهأف ؛هبيذكت ىلع اوُرمتس اف(١5١ ىلا 9)

 ةربعل كالهإلا كلذ يف نإ .ةديدش ةدراب حيرب هللا

 مهتصق اوعمس نيذلا رثكأ ناك امو «مهدعب نمل

 ام ىلع بلاغلا زيزعلا وه كبر نإو .كب نينمؤم

 .نينمؤملاب ميحرلا ءنيبذكملا كالهإ نم هديري

 روھ ا لتر علو © نو تح 5 نامكابم فور هربت هلو تلك 0141
 ا

 ياا
 اراک ا لإ اذهب اوناكف «هللا ديحوت ىلإ هتوعدو هتلاسر
 ا ٣ 7 ىلإ نوعدي ًاعيمج مهمأل ؛لسرلا عبمجل نيبّذكم

 .هللا ديحوت

 :حلاص مهوخأ مهل لاق ذإ )١150-145(

 ينإ ؟ةدابعلاب هودرفتف .هللا باقع نوشحت الأ

 ةلاسرلا هذه ىلع ظيفح «مكيلإ هللا نم لّسرم

 5 اتار ھنر 5 نا موزه |[ ءىلاعت هباقعاورذحاف .هللا نع اهتيقلت امك
 ځار رقع © بل و $ ىلع مكنم بلطأ امو .هيلإ مكتوعد ام اولثتماو

 الإ يئازج ام ءازج يأ مكل يداشرإو يحصن
2 hI0 ج  

 َداَكاَموهَبدلَكلَو نفد کک د اعلا ترا لغ

 قراري مار كلب نتوقف ل نم هيف متنأ ميف مكبر مككرتيأ (114-145)
 6896034١ 0 0١ باذعلا نم نينمآ ايندلا هذه يف نيرقتسم ميعنلا

 7 نويعو ةرمثم قئادح يف ؟توملاو لاوزلاو

 .نيرِطَب نيرشأ ءاهتحنب نيرهام ًاتويب لابجلا نم نوتحنتو «جيضن نيل عناي اهرمث لخنو ةريثك عورزو ةيراج
 نيذلا هللا ةيصعم يف نيدامتملا مهسفنأ ىلع نيفرسملا رمأل اوداقنت الو ءيحصن اولبقاو هللا ةبوقع اوفاخف )٠١١-٠١١(

 .هيف حالصإ ال اداسفإ ضرألا يف داسفإلا ىلع اوبأد

 تن ام .كلقع ىلع رحسلا بلغ ىتح «ريثك ًارخس اورحُس نيذلا نم الإ تنأ ام :حلاص اهيبنل دومث تلاق ( 154 2167)
 نإ .كتلاسر توبث ىلع لدت ةحضاو ةجحب تأف ؟ةلاسرلاب انيلع زيمتت فيكف «مدآ ينب نم ةيرشبلا يف انل لثامم درفاالإ

 .انيلإ كلسرأ هللا نأ كاوعد يف ًاقداص تنك

 موي يف ءاملا نم بيصن اه هللا ةقان هذه :-ةرخصلا نم هل هللا اهجرخأ ةقانب مهاتأ دقو- حلاص مهل لاق (1914155)

 وه يذلا مويلا يف برشت يه الو ءاهبيصن وه يذلا مويلا يف اوبرشت نأ مكل سيل «رخآ موي يف هنم بيصن مكلو «مولعم
 عقي ام ببسب ؛هتدش مظعت موي باذعب هللا مككلهيف ءكلذ وحن وأ لتق وأ بْرَضك اهءوسي ام ءيشب اهولانت الو «مکبیصن

 .ةدشلاو لوح لا نم هيف

 .مهمدن مهعفني ملف «باذعلاب اونقيأ امل اولعف ام ىلع نيرسحتم اوحبصأف «ةقانلا اورحنف (۷)
 اذهب ربتعا نمل ةربعل دومث كالهإ يف نإ .مهكلهأف «مالسلا هيلع حلاص هب مهدعوت يذلا هللا باذع مهب لزنف (15)

 .نينمؤم مهرثكأ ناك امو «ريصملا

 .هقلخ نم نمآ نمب ميحرلا «نيبذكملا هئادعأ نم مقتنملا رهاقلا زيزعلا وه كبر نإو (169)
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 عمت نش َىَشَع َمِساَدلا نجا

 اذهب اوناكف «هتلاسرب طول موق تبَّذَك )1١(
 نم هب اوؤاج ام نأل ؟؛هللا لسر رئاسل نيبذكم

 .دحاو عئارشلا لوصأو ديحوتلا

 الأ :طول مهوخأ مهل لاق ذإ(154-)

 نيمأ «مكبر نم لوسر ينإ ؟هللا باذع نوشخت
 هللا باقع اورذحاف «مكيلإ هتلاسر غيلبت ىلع

 مكتوعد |ميف ينوعبتاو «هلوسر مكبيذكت ىلع
 ءرجأ ّيأ مكتياده يتوعد ىلع مكلأسأ امو «هيلإ

 .نيملاعلا بر ىلع الإ يرجأ ام ا هيت تا

 «مدآ ىبب نم روكذلا نوحكنتأ (157.176) 0# 56

 مكلساتومكمانتسال ھا قاعام نوکر ره طم نیر
 -ةيصعملا هذهب- موق مدتنأ لب ؟مكجاوزأ نم أ ES ا

 ىلإ لالحلا نم مكل هللا هحابأام نوزواجتم 5 دكت بكه 5
 .مارحلا 41

 اني طول اي كرتت مل نئل :طول موق لاق( ۷ 2
 نم ننوكتل «هلعف حيبقتو روكذلا نايتإ نع 3 2 عَ به نوبل لاقت 0

 .اندالب نم نيدورطملا مآ ليلو © نيب 0
 يذلا ل ينإ :مهل طول لاق (154) 0

 هل 0 ا هنولمعت ریس E ME اک
 .ًاديدش ًاضغب 0 درم ضال فاو تعت الور ءاي سا سال وسحب اوال |

 نم سئي منيح هبر طول اعد مث (169)
 امم يلهأ ذقنأو ينذقنأ بر :ًالئاق هل مهتباجتسا

 .مهبيصتس يتلا كتبوقع نمو «ةحيبقلا ةيصعملا هذه نم يموق هلمعي
 «ناهيإلا يف مهكراشت مل هتأرما يهو «هلهأ نم ًازوجع الإ نيعمجأ هتوعدل نيبيجتسملاو هتيب لهأو هانيجنف )173١17(

 .كالهلاو باذعلا يف نيقابلا نم تناكف

 ٌرطم َحْبَمَف «مهتكلهأ رطملاك ءامسلا نم ةراجح مهيلع انلزنأو كالهإ َّدشأ ةرفكلا نم مهادع نم انكلهأ مث (۱۷۴,۲)
 .ريمدتلاو كالا عاونأ ٌدشأ مهب لزنأ دقف ؛مه اوبيجتسي ملو مهلسر مهرذنأ نم
 .نينمؤم مهرثكأ ناك امو .نوبذكملا اهب ظعتي ؛:ةظعومو ةربعَل طول موقب لزن يذلا باقعلا كلذ يف نإ (174)

 ١ .نينمؤملا هدابعب ميحرلا «نيبذكملا رهقي يذلا بلاغلا زيزعلا وه كبر نإو (175)
 عيمجل نيبَّذكم اذهب اوناكف .هتلاسر يف ًابيعش مهلوسر فتلملا رجشلا تاذ ضرألا ٌباحصأ بّذك 7-۱۸١(

 ظيفح «مکتیاده هللا نم مكيلإ لّسرم ينإ ؟مكيصاعمو مككرش ىلع هللا باقع نوشخت الأ :بيعش مه لاق ذإ . تالاسرلا

 مكنم بلطأ امو ءاودشرتل ؛هللا ةياده نم هيلإ مكتوعد ام اوعبتاو هللا باقع اوفاخف ةلاسرلا نم ّيلإ هب هللا ىحوأ ام ىلع
 .نيملاعلا بر ىلع الإ يئازج ام .ءازج ّيأ هللاب ناويإلا ىلإ مكل يئاعد ىلع

 نوصي نم اونوكت الو «مه ًايفاو سانلل ليكلا اوُمأ : -نازيملاو ليكلا نوصِقُنُي اوناك دقو- بيعش مه لاق (181-18)
 الو كلذ ريغ وأ نزو وأ ليك يف مهقوقح نمًائيش سانلا اوصقنت الو «ميقتسملا لدعلا نازيملاب اونزَو «مهقوقح سانلا
 .يصاعملا باكتراو سانلا فيوختو بهنلاو لتقلاو كرشلاب ,داسفلا ضرألا يف اورثكت
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 ءاَرَعَسلا روس رع مسالا ل

 مكقلخ يذلا هللا ةبوقع اورذحاو (185)
 .مكيلع ةمدقتملا ممألا قلخو

 نم -بيعش اي- تنأ نإ :اولاق (۱۸۷-۱۸۰)
 بهذف «ةديدش ةباصإ رحسلا مهباصأ نيذلا

 «ةيرشبلا يف انلثم دحاو الإ تنأ امو «مهوقعب

 اننظ ربكأ نإو ؟ةلاسرلاب اننود صتخت فيكف

 ردت عل زعرهذحا اك نإف .ةلاسرلا نم هيعّدت ايف نيبذاكلا نم كنأ

 را لدتا ر طقس نأ هللا داق وبلا یوعد يف اقداص تنك
 1001 2 .انلصأتست ءامسلا نم باذع عطق انيلع

 1 هر سيعمل ّ E ل
 ا 0 )نيالا حولا 9 .باقعلا نم هنوبجوتست ابو ءيصاعملاو كرشلا
 ُ نيود ی و ھ نیوز ل رجلا مهباصأف «هيذكت ىلع اوُرّمتساف (149)
 %0 ا ا و نولظتسي ذالم نع نوثحبي اوراصو «ديدشلا

 | نيمعالاضْعَب لع لرلو © لب ےس باما هَل | الف ًايسنو ًادرب اه اودجو ةباحس مهتلظأف «هب

 | کس كلك هدرز وب أواه ارق © |  «مهتقرحأف ًاران مهيلع تبهتلا اهتحت اوعمتجا
 9 لوهلا ديدش موي یف ًاعيمج مهكاله ناكف

e 00 1۰ باعا ريح وِ توباك نور جملا يوقف 5 00  

 و رشي موسسه جميلا ®) ةذخاؤم يف هللا ةردق لع ةحضاو ةلالدّن
 ا @ َنْجْعَتَإَتِإَدَعَي اھ تورم نزم 6١ مهرثكأ ناك امو يتعب نمل ةربعو «نيبذكلا
 وعو 2 ١ .كلذب نيظعتم نينمؤم
 : تو6 ا (  يفزيزعلا وه -لوسرلا اهيأ- كېر نإو (14)
 1 5 هدابعب ميحرلا «هئادعأ نم هنم مقتنا نمم هتمقن

 .نيدحوملا

 هب لزن «هلك رمألا كلامو «قلخلا قلاخ نم لرل ءةقداصلا صصقلا هذه هيف تَرَكَ يذلا نآرقلا اذه نإو (190-147)
 مهموق نوفوخي نيذلا هللا لسر نم نوكتل ؛ًاهفو ًاظفح كبلقب هتيعو ىتح -لوسرلا اهيأ- كيلع هالتف «نيمألا ليربج

 ايف «ةلالدلا ةرهاظ «ىنعملا ةحضاو ةيبرع ةغلب كيلع ليربج هب لزن .نيعمجأ نحلاو سنإلا ليزنتلا اذهب رذنتف «هللا باقع
 9 ٍ .مهايندو مهنيد نوؤش حالصإ يف هيلإ نوجاتحي
 .هنقَدَصو هب ْتَرَّثَب دق «نيقباسلا ءايبنألا بتك يف تبن نآرقلا اذه َرْكِذ إو(
 نّمو كلذ ةحص ليئارسإ ينب ءاملع ُمّلِع -قح نآرقلا نأو ءهللا لوسر كنأ ىلع ةلالدلا يف- ءالؤه نكي وأ (۱۹۷)
 ؟مالس نب هللادبعك مهنم نمآ

 اورفكل «ةحيحص ةيبرع ةءارق شيرق رافك ىلع هأرقف «ةيبرعلاب نوملكتي ال نيذلا ضعب ىلع نآرقلا انلّزتولو )19-5١١(
 ببسب كلذو ؛اهيف ًانكمتم راصو «نآرقلا دوحج نيمرجملا بولق يف انلخدأ كلذك .ًارذع مهدوححل اولحتناو ءاضيأ هب
 .هب اودِعُو يذلا ديدشلا باذعلا اونياعي ىتح ءنآرقلا راكنإ نم هيلع مه اع اوريغتي نأ ىلإ ليبس الف «مهمارجإو مهملظ
 مهتاف ام ىلع أرشح هب مهتأجافم دنع نولوقيف «هئيجمب كلذ لبق نوملعي ال مهو «ةأجف باذعلا مهب ۔ لزتیف (۲۰۳۰۲۰۲)

 دانا فرد ر ارق ملا لإ بوعل و وک نرل ندين لهأ ناميإلا نم
 ؟ءامسلا نم مهيلع باذعلا لوزن نولجعتسبف «يلاهمإ ءالؤه ّرَعَأ ٠ قز

 ؟دوعوملا باذعلا مهب لزن مث ,مهلاجآ ريخأتب ةليوط نينس ةايحلاب مهانعّتَم نإ -لوسرلا اهيأ- تملعفأ )۲٠۵«۲٠٠(
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 ءرمعلا لوطب مهعتمت مهنع ىنغأ ام )۲١۷( 9 ايدا اکا ین
 ؟مهكرش نم اوبوتي مل اذإ ءنكتحلا ةيبيظو ج

 ىرقلا نم E Eb امرا A مم

 ك کک رت ًالسر مهيلإ لسرن نأ دعب الإ ءاعيمج ممألا يف لأ تك ليلا 0
 «مهتاجن هيف ام لع ًاهيبنتو محل ةركذت «مهنورذني 8 ت 5

YT0 0 .الوسر 8  

 دم لع اا ا 557-5 2 ىلا © ريل يزعل کرک نآرقلاب َتَلَرَتَت 0 0 ١5-5

 مهنم حصي الو -ةرفكلا معزي اك- نيطايشلا ا ا و اا
 نآرقلا عامتسا نع مهنأل ؟هنوعيطتسي امو «كلذ تاخد روکا ودر و راک یک |

 co کک لع نر © ْنيِيكَلأ لَك نسعد لك 4 ريا
 كب ازنيف «هریغ ادوبعم هللا عم دبعت الف 5 / ET ا 9 |

 هللا عم اودبع نيذلا ءالؤب لزنام باذعلا نم ب 6ك يح ڪار حسا تول راو لک 4

 .هريغ 18 راو لڪ قَرَأَ ا د ةرعشلاو
 برقألا-لوسرلااهيأ- رخو »1١14( 8 ا زى امنا ر

 !@ تولع و09 توميهَب
 ا و رر ورا مهب لزني نأ ءانباذع نم «كموق نم برقألاف ل نووي راو

 ر مار وکر ت لاو ( 914 5 نورنا ارگ هک ورک دو تحصلون 2 7 |

 .كتوعد ةباجإ هنم كل رهظ نمل ىلا ال اذا نسل دعب |
 نم أّريتف كوعبتي لو كرمأ اوفلاخ نإف (517) : ١

 .لالضلاو كرشلا نم هيلع مه امو «مهلامعأ
 زيزعلا هللا ىلإ كرمأ ضّوَفو (۲۲۰-۲۱۷)

 لذخي ال يذلا ميحرلا ّهَقُيالو بّلاغي ال يذلا
 تاق كعم مهتالص يف نيدجاسلا عم كبلقت ىريو «ليللا فوج ين كدحو ةالصلل موقت نيح كاري يذلا وهو ؛هءايلوأ

 .كلمعو كتينب ميلعلا «كركذو كتوالتل عيمسلا وه - -هناحبس- هنإ ًاسلاجو ًادجاسو ًاعكارو

 ٌقِرَيْسَي ,ةنهكلا نم ماثآلا ريثك باذك لك ىلع لزنتت ؟نيطايشلا لّزنت نَم ىلع -سانلا اهيأ- مكربخأ له (۲۲۳-۷
 «نوبذاك ءالؤه رثكأو «ةقسفلا َّنِم مهارجم ىرج نمو «ناهكلا ىلإ هنوقليف «ىلعألا اللا نم هنوفطختي «عمسلا نيطايشلا
 .ةبذك ةئام نم رثكأ اهيف ديزيف ءةملك يف مهدحأ قدصَي

 -يبنلا اهيأ- رت ملأ .مهاثمأ نم نوغئازلا نولاضلا مهيراجيو «بذكلاو لطابلا ىلع مهرعش موقي ءارعشلاو (؟551-774)

 باسنألا يف نعطلاو ضارعألا قيزمتو روزلاو بذكلا نونف نم نف لك يف نوضوخي ءههجو ىلع مئافلاك نوبهذي مهن
 ؟قحلا لهأ نوصقتنيو «لطابلا له حدم يف نوغلابي ,نولعفي ال ام نولوقي مهنأو «فئافعلا ءاسنلا حيرجتو

 يف رعشلا اولاقف هللا ركذ نم م اورثكأو .تاحلاصلا اولمعو ناهيإلاب اًوّدتها نيذلا ًءارعشلا ءارعشلا نم هللا ىنئكسا ۷
 ةظعوملاو ةمكحلاب اوملكتو «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسر نع عافدلاو ؛هركذ لج هيلع ءانثلاو - - هناحبس- هللا ديحوت
 نيذلا ملعيستو .نيرفاكلا ءارعشلا لع ادر ؛هلوسر وجهي وأ هوجهب نم نوجه «مالسإلل اورصتناو «ةنسح ا بادآلاو
 كو لا TG هي صال

 .ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن ءءوس بلقنم هّلِإ ؟هيلإ نوعجري كالحلاو رشلا عج

۴۷٦ 



 *' لمنلا ةروس +

 ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس 4 سط (1)
 .ةرقبلا ةروس لوأ يف

 ا 2 لال مولعلا نم هيف ام ىلع ءةلالدلا ةحضاو «ىنعملا 24ر اتر دز ننوه دریز زيكا »|.« نعل باتكلا تاك يهد كارلا تايأ ذح
 ناَدَعْلا وسل يذلا كيلو و َنوُهَمَقَيمُهَفَءْهَلَمَعَأ ۴ .عئارشلاو مكحلاو
 3 .نيمسالا نيب هل هللا عمج «باتكلا وه نآرقلاف

 يف زوفلا قيرط ىلإ دشرت تايآ يهو (۳۰۲)

 نينمؤملل باوثلا نسحب رشبتو «ةرخآلاو ايندلا
 1 4 نوميقي نيذلا ءاهيده اًودتهاو ءاهباوقَّدَص نيذلا

 ڪک ك ةيفوتسم «ناكرألا ةلماك سمخلا تاولصلا
 چھ نيرا هَل ن ءاهيقحتسمل ةضورفملا ةاكزلا نودؤيو «طورشلا

 ومل تقع ریتم اونا 1 ا باوث نم اهيف امو «ةرخآلا ةايحلاب نونقوي مهو

 .باقعو

 0 نقضي ا 3 5 9 ب 3 9 .ةرخآلا رادلاب نوقَّدَصُي ال نيذلا نإ (5«0)

 صیب حرت كيج < آل اهوأرف «ةئيسلا مهلامعأ مه اَنَسَح اه نولمعي الو

 نيرا كموقع ل ټا عی وسر ا8ا  كنلوأ .نيربحتم اهيف نوددرتب مهف «ةنسح
 هرم ايا ره جامل © [©) رئو ًالتق ايندلا يف ىّيسلا باذعلا م نيذلا
 3 236 سانلا دشأ ةرخآلا يف مهو «ةميزهو ًالذو

 .ًانارسخ

 .ًالع ءيش لكب طاحأ يذلا هريبدتو هقلخ يف ميكحلا «هللا دنع نم نآرقلا ىقلتتل -لوسرلا اهيأ- كنإو (1)
 ىلع انلدي ربخب اهنم مكيتآس ًاران ٌتْرَصِبأ ينإ :«رصم» ىلإ «نيدم» نم هريسم يف هلهأل لاق نيح ىسوم ةصق ركذا (۷)

 .دربلا نم اهب اوئفدتست يك ؛ران ةلعشب مكيتآ وأ «قيرطلا

 «هلاسرإو ىسوم ميلكتل ًاعضوم هلعجف هكرابو هللا هسّدق ٌناكم اذه نأ هربخأو هللا هادان ّرانلا ىسوم ءاج الف (۱۲-۸)

 قحتسملا هللا انأ هنإ ىسوم اي .هب قيلي ال امع قئالخلا بر هلل ًاهيزنتو «ةكئالملا َنِم اهوح نّمو رانلا يف نَم كراب هللا نأو

 الف «ةيح تراصف اهاقلأف كاصع قلأو .يقلخ ريبدت يف ميكحلا ءيئادعأ نم يماقتنا يف بلاغلا زيزعلا ءيدحو ةدابعلل

 يدل فاخي ال ينإ فَ ال ىسوم اي :هلوقب هللا هنأمطف ءاهيلإ عجري ملو ًابراه لو ةعيرسلا ةيحلا َكّرَحَت ةفخ يف كرحتت اهآر

 الف هب ميحر هل روفغ ينإف «بنذلا حبق دعب ةبوتلا نْسُح لدبف بات مث «بنذب دحلا زواجت نَم نكل «يتلاسرب مهتلسرأ نم
 يف صّرَب ريغ نم جلثلاك ءاضيب جرخت رْدَّصلا ىلإ ةحوتفملا كصيمق ةحتف يف كدي لخدأو .هترفغمو هللا ةحر نم ٌدحأ سئيي

 ؛مدلاو عدافضلاو لّمُقلاو دارجلاو «نافوطلاو «تارمثلا صقنو «نونسلاو ءاصعلا :ديلا عم يهو تازجعم عست ةلمج

 .هب نيرفاك هللا رمأ نع نيجراخ ًاموق اوناك مهنإ «هموقو نوعرف ىلإ كتلاسر يف كدبيأتل
 .نّيب ٌحضاو ٌرحس اذه :اولاق هيلع تلد ام ةقيقح اهيلإ رظن نَم اهب رصبب نيب ةرهاظ تازجعملا هذه مهتءاج الف (17)



 عستلا تازجعم اب هّموقو ٌنوعرف بّدكو )١4( 5 يكفل اللب ےک ا

E acةن قدص ىلع ةلالدلا ةحضاولا  
 0 0 نسوا :؛ قديش ةَبِقعَنَك

 نوكت نأ مهتن : داو هتوعد قدص ا
 E E ٠ و یاری

 ًءادتعا مهبولق يف اهونقيتسا دقو «هللا دنع نم

 رظناف «هب فارتعالا ىلع ًاربكتو قحلا ىلع ھا 6 |
 اور نينلا يضم ناک ت خلوشرلا اهأ> ١ 1 اا احا رھا را رفا

 يف هللا مهقرغأ ذإ ءضرألا يف اودسفأ هللا تايآب ر + وو
 .ربتعي نمل ةربع كلذ يفو ؟رحبلا 2 ا وا ١ 6 0 هك د ل

 ىب المعف ًايلع ناميلسو دواد انيتآ دقلو (15) 8 0 0 1

 نم ريثك ىلع اذهم انلَّضف يذلا هلل دمحلا :الاقو )5 رور هدو جو لميس ا كل 0

 ؛ملعلا فرش ىلع ليلد ةيآلا ينو .نينمؤملا هدابع 3 نأ باوا لزق اکا کک 3
 .هلهأ عافتراو EON IE ا

 جلملاو لا ي ةواؤابأ نايلس ثروو(6) 2 ا

 انمّلُع سانلا اهيأ اي :هموقل ناميلس لاقو «كلملاو ٠ درر اك
 وعدت ءيش لك ني انيطعأو «ريطلا مالك انْمّهُمو 8 ا َدهَدْهْلا ىَر اا اَلا قس

 یا لاج EE اید اار زك فنين 2
 .اناوس نم ىلع انيمي يذلا حضاولا لضفلا ا رة تت © ضر يارا 15

 سنإلاو نجلا نم هدونج ناميلسل عيٌجو (1) ل اقفرليمعب د 7 خ

 اونوكي مل مهترثك ىلع مهف «مهل ةريسم يف ريطلاو 4 E ُتطَحأ 7
Oمهوأ ادري نم سنج لك ىلع ناك لب « «نيلّمهم : 3 0  

 .نيمظتنم ًاعيمج اوفقي يك ؛مهرخآ ىلع

 ال مهو «هدونجو ناهيلس مكنكله ال مكنكاسم اولخدا لمنلا اهيأ اي :ةلمن تلاق لمنلا يداو اوغلب اذإ ىتح (19:14)

 هّجوتف هيلع هللا ةمعن رعشتساو «لمنلا ريذحت ىلإ اهئادتهاو اهمهفل ةلمنلا هذه لوق نم ًاكحاض مسبتف .كلذب نوملعي
 «ينم هاضرت ًاحلاص ًالمع لمعأ نأو ءّيدلاو ىلعو يلع تمعنأ يتلا كتمعن ركشأ نأ ينقفوو ءينْمُهَأ ٌبر :ًايعاد هبلإ

 .مهاعأ تيضترا نيذلا نيحلاصلا كدابع عم كتنج ميعن يف كتمح رب ينلخدأو

 :لاقف هدجي ملف فورعم زيمتم دهده هدنع ناكو ءاهنم باغ ام لاحو هل ةرخسملا ريطلا لاح ناييلس دقفتو )۲٠۰۲۰(
 :لاق بئاغ هنأ رهظ |ملف ؟هتبيغل هرأ ملف «ينع نييئاخلا نم ناك هنأ مأ «ينع رتاس هسا ؟هدهعأ يذلا دهده ا ىرأ ال يلام

 ةجحب يئيتأيل وأ هل رخ اهب ّلخأ ثيح ؛لعف ام ىلع ةبوقع هّلحبذأل وأ هل ًابيدأت هبايغل ًاديدش ًاباذع دهدملا اذه َنبذعأل

 .هتييغل رذع اهيف ةرهاظ

 رمألا نم هملعت ملام تملع :دهدهلا هل لاقف ءهفّلتو هبيغم ىلع ناريلس هبتاعف رضح مث ديعب ريغ ًانمز دهدملا ثكمف (11)

 .هنم نيقي ىلع انأو «نأشلا ريطخ ربخب «نميلا» ب «أبس» ةنيدم نم كتئجو «ةطاحإلا هجو ىلع

e 
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 «ابس» لهأ مكحت ةأرما تدجو ينإ (۲)

 اهو ءايندلا بابسأ نم ءيش لك نم ْتَيِتوُأَو

 .اهكلم ةرادإل هيلع سلجت «ردقلا ميظع ريرس
 سمشلا نودبعي اهموقو يه اهّتدجو )١5(

 ناطيشلا مه نّسَحو «هللا ةدابع نع نيضرعم
 مهفرصف ءاهنولمعي اوناك يتلا ةئيسلا مهلامعأ

 هللا ىلإ نودتبي ال مهف «هديحوتو هللاب ناهيإلا نع
 .هدحو هتدابعو هديحوتو

 التل كذب نالا لنسخ يح (75150)

 يف روتسملا ءوبخملا جرم يذلا هللاودجسي

 ريغو تابنلاو رطملا نم ضرألاو تاومسلا

 يذلا هللا .نورهظت امو نورث ام ملعيو ءكلذ

 شرعلا بر هاوس ةدابعلا قحتسي دوبعم ال
 ١ .تاقولخملا مظعأ وه يذلا «ميظعلا

 ايف لمأتس :دهدهلل نايلس لاق (۸۰۷

 تنك مأ كلذ يف تقدصأ ربخلا نم هب انتج

 لهأ ىلإ اذه يباتكب بهذا ؟هيف نيبذاكلا نم
 مهنم ًابيرق مهنع خنت مث «هايإ مهطعأف «أبس»
 نم مهنيب ددرتي ام لمأتف «مهمالک عمست ثيحب

 .مالكلا

 ةكلملا ىلإ باتكلا ىقلأو دهدملا بهذ )١9(

 لوقت اهعمسو ءاهموق فارشأ تعمجف «هتأرقف
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 .نأشلا ميظع صخش نم رادقملا ليلج باتك ّيلِإ لصو ينإ :مه

 امع اومظاعتت الو اوربكتت الأ «ميحرلا نمحرلا هللا مسبا ب حتتفم هنإو «نايلس نم هنإ : :تلاقف هيف ام تّ مث )۰ ۰ ١”(

 .هل نيملسم ةعاطلاو ةينادحولاب هلل نيداقنم ّيلإ اولبقأو «هيلإ مكتوعد

 .مكتروشمو مكر ضحمب الإ رمأ يف لصفأل تنك ام ءرمألا اذه يف يلع اوريشأ فارشألا اهيأ اي :تلاق (۲)

 لوكوم رمألاو «برحلا ةدش يف ةعاجشلاو ةدجنلا باحصأو ةَّدُعلاو ددعلا يف ةوق باحصأ نحن :امل نيبيجم اولاق (۳۳)
 .كل نوعيطم كرمأل نوعماس نحنف ؟هب اننيرمأت اذام يلمأتف «يأرلا ةبحاص ِتنأو ِكيلإ

 ٌةيرق مهشويجب اولخد اذإ كولملا نإ : OES وسو ركل

 .مهوباهي نأ ىلع سانلا لمحل ةتباثلا ةرمتسملا مهتداع هذهو ءاورسأو اولتقو «ةلذأ اهله اهلهأ ةَّرعأ اورّيصو اهوبّرخ ًارهقو ٌةونع

 .لسرلا هب عجري ام ةرظتنمو ءاهب هعناصأ لاومألا سئافن ىلع ةلمتشم ةّيدهب هموقو ناميلس ىلإ ةلسرم ينإو



 ٍلَمَتلا روس يكمل

 ىلإ ةّيدهلاب ةكلملا لوسر ءاج اًملف (”5)

 هللا معلب اثّدحتم كلذ ًاركنتسم لاق «نايلس

 هللا يناطعأ ف ؟يل ةيضَرَت لاب يننودمتأ :هيلع
YYلضفأو ريخ ةريثكلا لاومألاو كلملاو ةوبنلا نم 1 رهبر  

 ةيدهلاب نوحرفت نيذلا متنأ لب مكاطعأامم الأ تيتو ربنا 4 امنا عل
 ايندلاب ةرخافم لهأ مكنأل ؛مكيلإ ىدبت ىتلا لآ وج

 رخافم لهآ مكن کک : نيو وينك ٌتيرْدِعَلَا© [7

 لهأ لوسرل مالسلا هيلع ناييلس لاقو (700 5 َنصْلِعمَدع دلل نما یوق هياء ناو 5

 ال دونجب مهّتيتأنل هللوف ءمهيلإ عجرا : «ًابس» 75 2و 624ر3

 حرختلو ءاهتلباقمو اهتمواقمب هملةقاط يآ ےس رم
 OT اوف نربي درسنا
 نإ «نوناهم نورغاص مهو ةلذأ مهضرأ نم و 06 6 3

 اع اويكو فدو هللا نيدل اوداقني م , يقودك مو

 .هاوس 5 0 ا نهن ۍ رها راه
 هل هللا مهرس نم ًابطاغ نايلس لاق (۳۸) 49 3 ا
 ٤ HS 3 . 2 00 س ديو وهدم كسر عا دکھا رقت اج

 اهكلم ريرسب ينيتأي مكيأ :سنإلاو نجلا نم
 ؟نيعئاط نيداقنم ينوتأي نأ لبق ميظعلا

 كيتآ انآ :نحلا نم ديدش ئوق درام لاق (۳۹) ر

 هيف سلجت ىذلا اذه كسلجم ةت نأ لبق هب 0 کے سوقي وو دے
 e نم موقت نا لبق يل

 نيمأ هلع ىلع يوق ينإو «سانلا نيب مكحلل د مجم

 الو ًائيش هنم صقنأ ال وه اک هب يآ هيف ام ىلع ھنر

 .هلدبأ

 كيتآ انأ :باتكلا نم ملع هدنع يذلا لاق ( ( ٠

 ًارضاح ناهيلس هآر |ملف . شرعلاب ىتأف هللا اعدف نايلس هل نذأف . ءيش يف رظنلل ْتْكّرحت اذإ كنافجأ دادترا لبق شرعلا اذهب

 لع ىلاعت هتمعنب ًافارتعا كلذب ركشأأ :ينربتخيل ؛هلك نوكلا قلخو ينقلخ يذلا يبر لضف نماذه : لاق هدنع ًاسباث هيدل

 نع ينغ يبر نإف ركشلا كرتو ةمعنلا دحج نمو «هيلإ عجري كلذ مُنَّنإف همعن ىلع هلل ركش نمو ؟ركشلا كرتب رفكأ مأ

 .ةرخآلا يف مهيزاجيو مهبساحي مث «رفاكلاو ركاشلا ايندلا يف هريخب معي ميرك «هركش
 نو ا رق رار O د ل نا كانا

 ؟نودتبم ال نيذلا نم

 يف تباصأ اهنأ نايلسل رهظف .ههبشي هنإ :تلاق ؟كشرع اذكهأ :اه ليق هسلجم يف ناميلس ىلإ «أبس» ةكلم تءاج املف (4؟)

 نيداقنم انكو ءاهلبق نم هتردقبو هللاب ملعلا انيتوأو :لاقف «مالسلا هيلع ناميلس ةوبن ةحصو هللا ةردق تملع دقو ءاهباوج

 .مالسإلا نيدل نيعبتم هللا رمأل
 ترمتساو «نيرفاك موق نيب تأشنو ةرفاك تناك اهنإ «ىلاعت هللا نود نم هدبعت تناك ام هدحو هللا ةدابع نع اهَعَنَمو )٤۳(

 .بلقلا ةريصب بهذُت ةلطابلا دئاقعلا نكلو «لطابلا نم قحلا هب فرعت ام ةنطفلاو ءاكذلا نم اهلف الإو «مهنيد ىلع

 تفشكو «هجاومأ ددرتت ءام هتنظ رصقلا نحص تأر املف «ءام هتحت حاجز نم هنحص ناكو ءرصقلا يلخدا :اه ليق (55)

 «نايلس كلم ةمظع تكردأف .هتحت ءاملاو فاص جاجز نم سلمأ نحص هنإ :ناهيلس اهل لاقف ءءاملا ضوختل اهيقاس نع

 .نيعمجأ نيلاعلا بر نيد يف ةلخاد ناهيلسل ةعباتم ثدقناو كرشلا نم هيلع تنك اب يسفن تملظ ينإ بر :تلاقو

 ال



 نأ :ًاحاص مهاخأ دومث ىلإ انلسرأ دقلو (:5)

 مهاتأ الف ءرخآ الإ هعم اولعجت الو .هللا اودٌّحو

 راص هدحو هتدابعو هللا ديحوت ىلإ ايعاد ٌحلاص

 رفاك رخآلاو «هب نمؤم امهدحأ :نيقيرف هموق

 .هعم قحلا نأ معزي مهنم لكو «هتوعدب
 0 : نوردابت مِل :رفاكلا قيرفلل حلاص لاق (45)
 لل .باذعلا مكل بلجي يذلا تائيسلا لمعو رفكلا

 بلجي يذلا تانسحلا لغعِفو ناهيإلا نورخؤتو

 ىادتبا هللا نم ةرفغملا نوبلطت اله ؟باوثلا مكل

 .اومحرت نأ ءاجر ؛هيلإ نوبوتتو

 نمبو كب انّمَءاشَت :هل حلاص موق لاق )٤۷(
 3 تورْعْشَي تعدم

 ام :حلاص مه لاق كنيد يف لخد نمم كعم

 د ا مكيلع هرّدقم وهف رش وأ ريخ نم هللا مكباصأ

 ديمو ميل كلذ يف ءارسلاب نوربَتحُت موق معن لب هب مكيزاجمو

 EE .رشلاو ريخلاو ءارضلاو
 هرجحلا» يهو- حلاص ةنيدم يف ناكو )٤۸(

 ةعست-برعلا ةريزج برغ لامش يف ةعقاولا
 ال يذلا ءضرألا يف داسفإلا مهنأش «لاجر

 .حالصلا نم ءيش هطلاخي

 هلتقنف ليللا يف ةتغب ًاح اص ّنيِتأنل :نيرخآلل دحاو لك فلحي نأب هللاب اومساقت :ضعبل مهضعب ةعستلا ءالؤه لاق (۹)

 .هانلق ايف نوقداصل انإو «مهلتق انرضح ام :هتبارق نم مدلا يول َنّلوقنل مث «هلهأ لتقنو

 ةَّرِغ ىلع ةبوقعلاب مهانذخأو مالسلا هيلع ًاحاص انيبن انرصنف «مهنم ًاركم هلهأو حلاص كالهإل ةليحلا هذه اورّبدو (00)

 .مهديك ىلع ًءازج مه انديك نوعقوتي ال مهو

 نيعمجأ مهموقو مهانكلهأ انأ ؟حلاص مهيبنب طهرلا ءالؤه رْذَع ةبقاع ىلإ رابتعا ةرظن -لوسرلا اهيأ- رظناف (01)

 يف نإ .مهيبن بيذكتو ؛كرشلاب مهسفنأل مهملظ ببسب ؛هللا مهكلهأ «دحأ مهنم اهيف سيل ةيلاخ مهنكاسم كلتف (01)

 .نيلسرملا بذكي نميف انتنس هذهو ؛مهب هانلعف ام نوملعي موقل ةظعّل كالهإلاو ريمدتلا كلذ

 .هللا باذع مهناميإب نوقتي اوناك نيذلا هب نينمؤملاو السلا هيلع ًاخاص كاله نم دومشب لح ام انيجنأو (۳)

 يف لاجرلا نوتأتل مكنإأ ؟اهحبق نوملعت متنأو «حبقلا يف ةيهانتملا ةلعفلا نوتأتأ :هموقل لاق ذإ اطول ركذاو (20:04)

 مكتلعفب هلوسر مُتْيَّصَعو «هرمأ كلذب متفلاخف «مكيلع هللا نح نولهجت موق متنأ لب ؟ءاسنلا نع ًاضوع ةوهشلل مهرابدأ

 .نيملاعلا نم دحأ اهب مكقبسي مل يتلا ةحيبقلا
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 لَمَتلاةَروُس 3وٌرَشِعْلا رجلا

 لوق الإ هل باوج طول موقل ناك ف (57)

 ؛مكتيرق نم طول لآ اوجرخأ :ضعبل مهضعب
 مهلاولاق .ناركذلا نايتإ نع نوهزنتي سانأ مهنإ

 مهب ًءازهتسا كلذ

 يذلا باذعلا نم هلهأو اطول انيجنأف )٥۷(

 نيقابلا نم اهانرّدق هتأرما الإ طول موقب عقيس

 تناك اهنأل ؛نيكلاهلا عم كلهت ىتح باذعلا يف

os 

 نم ةراجح ءامسلا نم مهيلع انرطمأو (0)

 4-5 تماق نيذلا «نيرّدنملا رطم َحْبَمَف :ةكلهم نيط
 م

 ا رھ 5995 جاف ضل
 .ةجحلا مهيلع E ٤ ہہ |

 ١ € أ AD اح وخلا تي ڑی لعجو ییزو
 : وو ۶ ر || «هلل ركشلاو ءانثلا:-لوسرلااهبأ- لق (205) م 09 رج ت 2 5

 مه ريحت نيذلا هدابع ىلع ٌةَنَمَأو «هنم مالسو a ٤ ل

 يذلا هللا له كموق يكرشم لأسا مث «هتلاسرل 27 7 تاخر وسلا
 نم نوكرشي يذلا وأ ريخ رضلاو عفنلا كلمي ك e اال
 الو ًاعفن هريغل الو هسفنل كلمي ال نم «هنود نباش حرا ل نرالا تمل

 ؟ًارض

 «ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهأساو (0)

 قئادح هب تبنأف ءام ءامسلا نم مكل لزنأو

 «قح ا يه هناحبس هتدابع نإ .ءاسلا نم ءاملا مكيلع لزنأ هللا نأ الول ءاهرجش اوتبنت نأ مكل ناك ام ؟نسح رظنم تاذ

 نوفرحني موق نوكرشملا ءالؤه لب ؟هب كرشُيو هعم دبعُي ىتح لاعفألا هذه لعف هللا عم ٌدوبعمأ .لطابلا يه هاوس ام ةدابعو

 .ميظعتلاو ةدابعلا يف هريغ هللاب نوؤسيف «ناهيإلاو قحلا قيرط نع
 «تباوث لابجلا اه لعجو ءًاراهنأ اهطسو لعجو ًاًرقتسم ضرألا مكل لعج يذلا مأ ريخ مكبرب نوك رشت ام ةدابعأ (51)

 يف هعم هوكرشت ىتح كلذ َلَعَف هللا عم دوبعمأ ؟رخآلا اهدحأ دسفُي ال ىتح ًازجاح حلم او بذعلا نيرحبلا نيب لعجو

 .ًالظو ًاديلقت هب نوكرشي مهف «هللا ةمظع رْدَق نوملعي ال نيكرشملا ءالؤه رثكأ لب ؟مكتدابع

 مكقبس نمل ءافلخ مكلعجيو «هب لزانلا ءوسلا فشكيو «هاعد اذإ بوركملا بيجي يذلا مأ ريخ هللاب نوك رشت ام ةدابعأ (5؟)

 .هتدابع يف هريغ هللاب متكرشأ كلذلف «نوربتعتو نوركذت ام ًاليلق ؟معنلا هذه مكيلع معني هللا عم دوبعمأ ؟ضرألا يف

 يذلاو «لبسلا مكيلع تملظأف متللض اذإ رحبلاو ربلا تاملظ يف مكد شري يذلا مأ ريخ هللاب نوكرشت ام ةدابعأ (57)

 هنوعدتف كلذ نم ائيش مكب لعفي هللا عم دوبعمأ ؟ضرألا تاوم يحي ثيغ نم هدابع هب محري اب تارشبم حايرلا لسري

 .هريغ هب نوکر شی |مع سّدقتو هللا هّزنت ؟هنود نم

 ىي

 © تخيل ارتا
 م ال سیا 0 ا ورس
 هل ءا ةوَيَمَحَت
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 هينفي مث قلخلا ع ثني يذلا نم مهأساو (5) 1

 نم مكقزري يذلا نمو «هديعي مث «ءاش اذإ

 عرزلا تابنإب ضرألا نمو ءرطملا لازنإب ءامسلا
 اوتاه :لق ؟كلذ لعفي هللا ىوس دوبعمأ ؟هريغو

 ىلاعت هلل نأ مكمعز يف نيقداص متنك نإ مكتجح
 .هتدابعو هكلم يف ًاكيرش
 ار 0 دحأ ملعي ال :مهل -لوسرلا اهيأ- لق (11476)

 1 اا چ هملعب هللا رثأتسا ام ضرألا يف الو تاومسلا يف
 اا ا اعلا 2 نم نوثوعبم مه ىتم نوردی الو «تابیغملا نم

 گا

e La Eel ورشا ر اڇا 
 روع e نانا

SES Nts 

6 
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 مديح ساوا تل قوُريِسلُق 9 نم اهيف امو «ةرخآلا رادلاب اونقيأف :ةرخآلا يف

 ى لا م جد ® كش ىايندلا ىف اوناك دقو ءاهونياع نيح لاوهأ
 ف .مهرئاصب اهنع تيمع لب ءاهنم
 32 ١ ا ٍُدَعَول ادهم نويو 2 نحنأ :هللا ةينادحو اودحج نيذلا لاقو (5)

 || َكَبَرَنِإَو اجت ىلا ض تبوح َقِوَرَنؤكينَأ ا دعب انتام دعب نم انتثيهك ءايحأ نوثوعبم انؤابآو
 3 مج ب وس وس تأ يف 7 لآ << د7 |8 ؟ايارتان 3

 لق رک الر ھاسا يكل ليتل لعرض 2 یت اا 1
 ةا نامر ق تولع يامر درو دص کاموال كر % دعولا اذه ام ءًاعوقو الو ةقيقح هل رن ملف «لبق

 َناَوقلاَددَع هاهو كدا یارو 19 مهبتك يف بيذاكألا نم نولوألا ءرطس اع الإ
 0 2 .هورتفاو
 هي صم اا :ںیذکلا ءالؤمل لوسرلا اهيأ- لق (59)

 9 ا لإ ناك نم رايد ىلإ اورظناف ءضرألا يف اوريس

 نيبذكملا ةبقاع ناك فيك «نيمرجملا نم مكلبق
 .اونمؤت مل نإ مهلثم مكب لعاف هللاو ؛مهبيذكتب هللا مهكلهأ ؟لسرلل

 IRR ا ا ا 2

 نيقداص متنك نإ كعابتأو تنأ هب انّدِعَت يذلا باذعلاب دعولا اذه نوكي ىتم :-لوسرلا اهيأ - كموق وكر شم لوقيو (۷۱)

 ؟هب اننودعت ایف
 .هللا باذع نم نولجعتست يذلا ضعب مكل برتقا دق نوكي نأ ىسع :-لوسرلا اهيأ- مه لق (۷)

 نوركشي ال مهرثكأ نكلو «هب مهرفكو هايإ مهتيصعم ىلع ةبوقعلاب مهتلجاعم هكرتب ؛سانلا ىلع لضف وذل كبر نإو (7)
 .ةدابعلا هل اوصلخيو هب اونمؤيف «كلذ ىلع هل

 .هنورهظي امو هقلخ رودص هيفخت ام ملعيل كبر نإو (۷)
 عيمجب باتكلا كلذ طاحأ دق .هللا دنع حضاو باتك يف الإ ضرألاو ءامسلا يف قلخلا راصبأ نع بئاغ ءيش نمامو (75)

 نوكي امو ناك ام

 .اهيف اوفلتخا يتلا ءايشألا رثكأ يف قحلا ليئارسإ ينب ىلع قي نآرقلا اذه نإ (77)
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 ورضي 00
E 
 يول E رب صفي كير و

 .هادهب ىدتهاو هب قدص نمل «باذعلا نم 50

 ينب نم نيفلتخملا نيب يضقي كبر نإ (۷۸) 8 ر و ر ب اعلا فو دوك
 نم مقتنيف ؛مهيف همكحب مهريغو ليئارسإ 55 س وا 6

 «بلاغلا زيزعلا وهو .نسحملا يزاجيو ءلطبملا
 قح هيلع سبتلي الف ميلعلا «هؤاضق ُدَرُيالف

 .لطابب 8 2

 كرومأ لك يف -لوسرلا ابيأ- دمتعاف (۷۹) 86 أزيل ںی لآ ري د ا کک

 كتالي مال رشق ا
 عمست نأ ردقتال -لوسرلا اهيأ- كنإ(40) 2

Eعمسُن الو «هتامأف هبلق ىلع هللا عبط نم قحلا وأ ولم يمي  
 قحلا عامس نع هعمس هللا مص نم كتوعد 6 و و ہا ےس ھک

 ال مصألا نإف ؛كنع نيضرعم مهرابدإ دنع : کک فأول مهنا لوقا روا

 ناك اذإ فيكف البقم ناك اذإ ءاعدلا عمسي ٍ نأ" ترا و دف ڪڪ ل رااح اا اقر

 ؟اربدم ًايلوم هنعًاضرعم الآ . ہک
aةلالضلا نع وام -لوسرلا اهيأ- تنأ امو )4١( ه5 ترشا وانی  
eكنكمي الو ءداشرلاو ىدهلا نع هللا ءمعأ نم ئ ر  

 نوملسم مهف ءاتاباب قدصي نک الإ عمسن نأ ا احلام ندوات كبوت
 .هيلإ مهتوعد امل نوبيجتسم «نوعيطم 1

 يف مهيدامتل ؛مهيلع باذعلا بجو اذإو (85)

 هللا عرش نع مهضارعإو «نايغطلاو يصاعللا

 انجرخأ «هقلخ رارش نم اوراص ىتح «همکحو

 اوناك ثعبلل نيركنملا سانلا نأ مهثدحت :«ةبادلا» يهو «ىربكلا ةعاسلا تامالع نم ةمالع نامزلا رخآ يف ضرألا نم مه

 .نولمعي الو نوقدصي ال هنيدو ملسو هيلع هللا لص دمحمو نآرقلاب

 مهلك اوعمتجيل ؛مهرخآ ىلع مهوأ سب ءانججحو انتلدأب بذكي نم ةعامج ةمأ لك نم رشحلا موي عمجن مويو (۸۳)
 .باسحلا ىلإ نوقاسي مث

 ءيلسر ىلع اهتلزنأ يتلا يتايآب متنّذكأ : هللا لاق اوعمتجاف انتايآب بذكي نمم جوف ةمأ لك نم ءاج اذإ ىتح (86 )۸٤.
 اهنع اوضرعُت ىتح ءاهنالطبب ًاملع اوطيحت ملو «ةدابعلل يدحو يقاقحتساو يديحوت ىلع ةلالد اهتمقأ يتلا تايآلابو

 ةجحب نوقطني ال مهف « مهييذكتو مهملظ ببسب ؛باذعلا ةملك مهيلع ْتّقحو ؟نولمعت متنك ءيش يأ مأ ءاهب اوبّذَكُتو

 .باذعلا ءوس نم مهب لح ام مهسفنأ نع اهب نوعفدي

 يف نإ ؟مهشاعم يف يعسلل هيف نورصبي راهنلاو .نومانيو هيف نوُُرقتسي ليللا انلعج انأ انتايآب نوبذكملا ءالؤه ري ملأ (85)

 .همعن ميظعو هّينادحوو هللا ةردق لامكب نونمؤي موقل ةلالدّل امهفيرصت

 لوه نم ًاديدش ًاعزف ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم عزفف «نْرَقلا» يف كلا خفت موي - لوسرلا اهيأ- ركذاو (۸۷)

 .نيعيطم نيرغاص مهبر ىلإ نوتأي تاقولخملا لكو «عزفلا نم هظفحو همركأ نم هللا هانثتسا ِنَم الإ «ةخفنلا
 هللا عنص نم اذهو «حايرلا هرّيست يذلا باحسلا ريسك ًاثيثح ًاريس ريست يهو «ةرقتسم ةفقاو اهنظت لابجلا ىرتو (۸۸)

 .كلذ ىلع مكيزاجيسو ءرشو ريخ نم سانلا اأ نولعفت اهب ريبخ هللا نإ . هنقتأو هقلخ ءيش لك نسحأ يذلا

 ناق ی ڪر ىلا اتم |
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 ٍلَمَتلاةَروْس َقورَشِعلاءَئِمل

 E TET ايان ا هتدابعو هب ناميإلاو هللا ديحوتب ءاج نم (89)

 زکر فهو کن ةا واجر
 دنع هلف «ةمايقلا موي ةحلاصلا لامعألاو «هدحو

 «لضفأو اهنم ريخ وهام ميظعلا رجألا نم هللا

 .نونمآ ربكألا عزفلا موي مهو «ةنجلا وهو

 ءةركنملا ةئيسلا لامعألاو كرشلاب ءاج نمو (40)

 رانلا يف مههوجو ىلع هللا مهّبكي نأ مهؤازجف

 ام الإ نوزجت له :ًاخيبوت مه لاقيو «ةمايقلا موي

 ر قدرا نس ا 2 ؟ايندلا ىف نولمعت متن
 جاكي امواهتوف دوف رعت هديا ر ف 00 1 ا متنك

 1 دك كام 07 25 تريآ نإ: الل هلوسرلا اهنا ل

 اس 7 ر )ہک 20 يذلا -«ةكم» يهو- ةدلبلا هذه بر دبعأ نأ

 0 2 ءًامارح امد اهيف اوكفسي نأ هقلخ ىلع اهمّرَح

 5 اا5 تط 2 وأ ءاهديص اوديصي وأ ءادحأ اهيف اوملظيوأ

 ل كرب تنام 8 ترمأو ؛ءيش لك هناحبس هلو ءاهرجش اوعطقي

 ُتِْمَصَسَيهَيِساَهَلَقَأَلَمََو ضل 0 نوكأ نأ ترمأو « وس نم نود هدحو هدبعأ ن د ےس اک و لاي - 3 انآ ا ها 3 أ نأ

 ولتأ نأو «هتعاطل :يردابملا هرمأل نيداقنملا ن
ET A Eو آلام 2000 0 3 1 1 1 ١ هه رر ءاضبا لیوه ام عبتاو هيف اهب ىدتها نمف «سانلا ىلع نآرقلا 27 امنع یش وره عب فتق 20  

 اوفِعَصْمَس لعمل لن رنو ن ن2 | نمو «هسفنل هؤازجو كلذ ريخ انف «هب تئج

 ےس یی س ای دع OT * هي 58 و

 قدروا كمر ياكم دای 3 ريذن انأ امنإ :-لوسرلا اهيأ- لقف قحلا نع لض
 1 9 | انأفءاونمؤت ل نإ هباقعو هللا باذع نم مكل

 سيلو «مهموق اورذنأ نيذلا لسرلا نم دحاو

 ىلع مكلدت ةفرعم اهنوفرعتف ءضرألاو ءامسلا يفو مكسفنأ يف هتايآ مكيريس هلل ليمجلا ءانثلا :-لوسرلا اهيأ- لقو (9)

 .كلذ ىلع مكيزاجيسو «نولمعت اع لفاغب كبر امو «لطابلا مكل نّيبتو قحل

 4 صصقلا ةروس #

 .ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس 4 حط )١(
 .مهارخأو مهايند يف دابعلا هيلإ جاتحي ام لكل ًانيبم .-لوسرلا اهيأ- كيلإ هتلزنأ يذلا نآرقلا تايآ هذه (؟)

 نولمعيو هللا دنع نم هنأب نوقّدصيو .نآرقلا اذهب نونمؤي موقل قدصلاب نو عرفو ىسوم ربخ نم كيلع صقن (۳)
 .هيدهب

 حّبذي ؛ليئارسإ ونب مهو «مهنم ةفئاط فعضتسي «ةقرفتم فئاوط اهلهأ لعجو ءضرألا يف ىغطو ربكت نوعرف نإ (4)

 .ضرألا يف نيدسفملا نم ناك هنإ ,ناهتمالاو ةمدخلل ؛مهءاسن يقبتسيو «مهءانبأ

 نوثري مهلعجنو .هيلإ ًةاعدو ريخلا يف ًةداق مهلعجنو ءضرألا يف نوعرف مهفعضتسا نيذلا ىلع لضفتن نأ ديرنو (5)

 .هموقو نوعرف كاله دعب ضرألا

TAo 



 ضصتلا ةَروُس دورفلا عم

 ا ا ا تراس نوعرف لعجنو «ضرألا يف مه نكمنو (0 أ و طرقت تعز هيكل دك محو
 دولوم دي ىلع مهرايد نم مهجارخإو «مهکلم قالت فيل هنعيفحاَكَو بص

 .ليئارسإ ينب نم ٠ قسرا وعجم كبكات الو
 تيشخو هتدلو نيح ىسوم مأ انمُْهأَو (۸۷) ۵ ا رترك تَوَعَرِف لاَ لَا

 نأ تيشخ اذإف ءةنئمطم هيعضرأ نأ :ليئارسإ E او وعش تزور ينب ءانبأ حبذي امك نوعرف هحبذينأ هيلع مآ هب سرلیک واڪ ام مدو کلکو ترور

 نودو «هولتقي نأ هموقو نوعرف نم فوخ نود 5 © تورعشإال تال وادم دوعن

 هوثعابو كيلإ كدلو ودار انإ ءهقارف لع نزح 0 ا
 «لينلا يف هتقلأو قودنص يف هتعضوف .ًالوسر 5 تار َنيِنِمْؤْمْلا حم وڪالت نأ 1

 ةبقاع تناكف «هوذخأو نوعرف ناوعأ هيلع رثعف ٍْ و رخو لج ضو رص دی ویل

 0 يا لك اتمی حياتك ةر
 مهقارغإب نزحلا يف مهل اعقومو «مهنيد ةفلاخمب أ ا ا 1

 ناماهو نوعرف نإ .هدي لع مهكلُم لاوزو 89 ترون مهول يوحي دوافكمي يب لها 9
 .نيكرشم نيمثآ اوناک (هناوعأو 13 َرَلَعَتِلَو كال هوار كمل كرهت ا

 هتبحم هللا ىقلأ نوعرف ةأرما هتدهاش اًملو (4) 1 شال ھر ڪوڪ ڪات فر

EDETEنوكيس لفطلا اذه :نوعرفل تلاقو ءاهبلق يف م  
 بيصن دقف ؛هولتقت ال ءكلو يلرورس ردصم

 .هيدي ىلع مهكاله نأ نوكردي ال هلآو نوعرفو «ًادلو هذختن وأ ًاريخ هنم

 نأ الول اهنبا هنأ رهظُت نأ تبراقو .هركذو ىسوم مه نم الإ ايندلا يف ءيش لك نم ًايلاخ ىسوم مأ داؤف حبصأو )9١(

 .هب نينقوملا هللا دعوب نينمؤملا نم نوكتل ؛هب دن ملو تربصف ءاهانتبث
 موقو هدب نع هترصبأف هرثأ تعبتتف ؟هب عَّنْضُي فيك ىسوم رثأ يعبَا :ميلا ين هتقلأ نيح هتخأل ىسوم مأ تلاقو )١١(

 .هربخ عبتت اهنأو «هتخأ اهنأ نوفرعي ال نوعرف

 نونسحي تيب لهآ ىلع مكلدأ له :هتخأ تلاقف «همأ ىلإ هّدرن نأ لبق نم نهنم عضتري نأ عضارملا ىسوم ىلع انمّرحو )١١(

 .كلذ ىلإ اهوباجأف ؟هيلع نوقفشم مهو «هعاضرإو هتيبرت

 «هقارف ىلع َنزحت الو «نوعرف لتق نم ًايلس اهيلإ عجر ذإ ؛دعولاب اهل انيفوو «هب اهنيع ّرَقَت يك ؛همأ ىلإ ىسوم انددرف (1)
 ال نيكرشملا رثكأ نكلو «هدعو فلخي ال هللا نإ .نيلسرملا نم هلعجو اهيلإ هدر نم اهدعو |ميف قح هللا دعو نأ ملعتلو
 .قح هللا دعو نأ نوملعي

E: 

 «لينلا يف هيقلأو قودنص يف هيعضف هرمأ فرعُي

 وو 27
 تو

FA 



 صقل وش روس ورشا لل

a71  
 یز كادر امل عو اک هار سورہ دشاتو .هلقع لماكتو هتوق دشأ ىسوم غلب الو )١5( ب س ےک کج ر ںی 5 ر - مج اق نشأ 8

 اَهِلَهَأ َنِمْوَلْفَع ِنيِحْلَعَةَتبِرَمْلأَلَحَدَو# ننس 8 9 : «ةيعرشلا ماكحألا |مهبب فرعي (لعو امكح هانيتآ

 كيو سوء 0س ٤ جن هناسحإو هتعاط انيز
 ا شنوا تق کک ر  يزجن هناسحإو هتعاط ىلع یسوم انیزج اکو
 .اندابع نم نسحأ نم
 تقو ًايفختسم ةنيدملا ىسوم لخدو (15)

 امهدحأ :نالتتقي نيلجر اهيف دجوف ءاهلهأ ةلفغ

 نم رخآلاو «ليئارسإ ينب نم ىسوم موق نم

 رصنلا ىسوم موق نم يذلا بلطف «نوعرف موق

 عْمُجِب ىسوم هبرضف هودع نم يذلا ىلع
 خزن نم اذه :هلتق نيح ىسوم لاق «تاهف همك

NOK 

221101 3 
ERE 

 و4 الا اذه تبرض ىتح «يبضغ حّيه نأب «ناطيشلا

 نإ نيم ا هنآ دیرنآ یول نع لضم «مدآ نبال ودع ناطيشلا نإ «كلهف
 م

 هد ياويل نارا ناک 7 نم لمعلا اذهو .ةوادعلا رهاظ «داشرلا ليبس

 .ةوبنلا لبق ناك مالسلا هيلع ىسوم

 لتقب يسفن تملظ ينإ بر :ىسوم لاق (0)

 ا ١ E كلذ ىلرفغافاهلتقب نرمأت مل ىتلا سفنلا

 «هدابع بونذل روفغ هللا نإ .هل هللا رفغف «بنذلا

 .مهب ميحر
 .همارجإو هتيصعم ىلع دحأل ًانيعم نوكأ نلف «ةريثكلا معنلاو ةرفغملاو ةبوتلاب يلع تمعنأ اهب ّبر :ىسوم لاق (1)

 سمألاب هّبحاص ىأرف «هليتق رمأو هرمأ يف سانلا هب ثدحتتي ام رابخألا بقرتي ًافئاخ نوعرف ةنيدم يف ىسوم حبصأف (۱۸)

 .لالضلا رهاظ ةياوّقلا ريثكل كنإ :ىسوم هل لاق ءرصنلا هنم بلطيو «رخآ ًايطبق لتاقي

 نوكت نأ الإ ديرت ام ؟سمألاب ًاسفن تلتق اک ينلتقت نأ ديرتأ ىسوم اي :لاق ءيطبقلاب شطبي نأ ىسوم دارأ نأ الف (19)

 .سانلا نيب نوحلصي نيذلا نم نوكت نأ ديرت امو «ضرألا يف ةيغاط

 نم جرخاف «نورواشتيو كلتقب نورمآتي نوعرف موق فارشأ نإ :ىسوم اي لاق «ىعسي ةنيدملا رخآ نم لجر ءاجو )٠١(

 .كيلع نيقفشملا نيحصانلا نم كل ينإ «ةنيدملا هذه

 .نيملاظلا موقلا نم هذقني نأ هللا اعدف هذخأيف هكردي نأ بلطلا رظنني ًافئاخ نوعرف ةنيدم نم ىسوم جرخف (۲۱)
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 صفا ةروس نرسل رجلا

 ر ١ ها 2 5

 رص سس ل سس

 دأ یر َسَعْلاَق تیم ءال

 ر ورك 0 و
 ٍناِدوذَن نار 00 نِمَدَحَيَو توشسا

- 

 ك0 4 14 © يترك ما تأ آَمِلَفِإَبَن

 نم جرخو «نیدم)» دالب ىسوم دصق الو )1١(

 ريخ يندشري نأ بر ىسع :لاق نوعرف ناطلس

 .«نيدم) ىلإ قيرط

 ةعامج هيلع دجو «نيدم» ءام لصواملو (37)

 نود نم دجوو «مهيشاوم نوقسي سانلا نم

 «سانلا نع نيتدرفنم نيتأرما ةعامبجلا كلت

 اهفعضو امهزجعل ؛ءاملا نع | همنغ ناسبحت

 هنع رّدْضَت ىتح نارظتنتو ءلاجرلا ةحازم نع

 امهآر الف ءامهتيشام نايقست مث «سانلا يشاوم

 ام :لاق مث ءامهل قر -مالسلا هيلع- ىسوم

 الو ءلاجرلا ةحازم عيطتسن ال :اتلاق ؟|كنأش

 ال «ںیبک خيش انوبأو «سانلا يقسي ىتح يقسن

 .هربكو هفعضل ؛هتيشام يقسي نأ عيطتسي

 ىلوت مث ءامهتيشام نيتأرملل ىسوم ىقسف (14)

 رقتفم ينإ ٌبر :لاقو اهب ٌلظتساف ةرجش لظ ىلإ
 .ماعطلاك «ناك ريخ يأ نم ّيِإ هقوست ام ىلإ

 .عوجلا هب دتشا دق ناكو

 امل ىقس نيتللا نيتأرملا ىدحإ تءاجف )۲١(
 صفو اهابأ ءاج (ملف ءاهيبأ ىلإ اهعم ىسوم ىضمف ءانل تيقس ام رجأ كيطعيل كوعدي يبأ نإ :تلاق «ءايح يف هيلإ ريست

 مهل ناطلس ال ذإ ؛هموقو نوعرف مهو «نيملاظلا موقلا نم توجن فَّ ال :اهوبأ هل لاق «هموقو نوعرف عم هصصق هيلع

 .انضرأب

 ظفح ىلع يوقلا يعرلل هرجأتست نم ريخ َّنِإ ؛كتيشام كل ىعريل هرجأتسا تبأ اي :اهيبأل نيتأرملا ىدحإ تلاق (17)

 .هيلع هنمأت (يف هتنايخ فاخت ال يذلا نيمألا «كتيشام

 نينس ينامث يتيشام يعر يف يآ ريجأ نوكت نأ ىلع «نيتاه ّيتنبا ىدحإ كجّوزأ نأ ديرأ ينإ :ىسومل خيشلا لاق (۷)

 N SE EAE E EE E e نإف «كلذ لباقم

 .تلق اهب ءافولاو ةبحصلا نسح يف نيحلاصلا

 ءاهيلع ةدايزب ٍبّلاطُأ الف ؛كتيفو دق نكأ لمعلا يف اهِضْقَأ نيتدملا يأ ؛كنيبو ينيب مئاق هّيلق يذلا كلذ :ىسوم لاق (1)

 .هيلع اندقاعت ام ملعيو ءانبقاري ظفاح لیکو لوقن ام ىلع هللاو

TAA 



 ٍصّصَقلاُةَروُس ورضا هما
E 2 |90 و  

 -مالسلا هيلع- ىسوم هللا يبن ىو املف (۲۹)

 «نيتدملا لمكأ يهو «نينس رشع ةدملا هّبحاص

 روطلا بناج نم رصبأ «رصما ىلإ هلهأب راسو

 ينإ اورظتناو اولهمت :هلهأل ىسوم لاق ران

 مكيتآ وأ ءأبنب اهنم مكيتآ يلعل ؛ًاران ترصبأ

 .اهب نوئفدتست مكلعل رانلا نم ةلعشب

 نم هللا هادان رانلا ىسوم ىتأ ملف (۳۱۰۳۰)

 ةكرابملا ةعقبلا يف ىسومل نميألا يداولا بناج

 . كاسا تملا الا هللاانأ نإ ىسوم اي نأ :ةرجشلا بناج نم

20010 

EAN 

74-7 

E رج 
 5و5
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 ت رفا سوم تعي ر لو ار بدم للو ن اج

 ماو وسريع نايب | «ىسوم اهاقلأف كاصع قلأ نأو «نيملاعلا بر و ا

 عاام ت وعرف لا بر نم نار ذو |2  برطضت ىسوم اهآر الف «یعست ةيح تراصف

 اس همتا نإ تَر 056 ياما واڪڪ | < تفتلب لو ءاهنم ًابراه لو تايحلا نم ناج اہناک
 1 ا ا الو لإ لبقأ ىسوم اي :هبر هادانف «فوخلا نم

 .هوركم لك نم نينمآلا نم كنإ ؛فَحَ
 32202220 ت خاب وے وب ل ىلإ ةحوتفملا كصيمق م ا 0 AR ص 41 ےس ری ےس صا د ص ميما يع a - 5 2 ف as دا(

 | ريغ نم جلثلاك ءاضيب جرخت اهجرخأو ءردصلا

 نم نمأتل كدي كيلإ ممضاو ءصرب الو ضرم

 نم :ىسوم اي (هكّتيرأ ناتللا ناتاهف فوض ا

 نوعرف نإ .هموق فارشأو نوعرف ىلإ كبر نم ناتيآ ءصرب الو ضرم ريغ نم عملت ءاضيب كدي ٍلْعَجو ؛ةيح اصعلا لوحت

 .نيرفاك ًاموق اوناك هألمو

 5 ا عل ا رشاش ر -2

 وبلا ام ڪا س واما اکیا اک ا دول صب
 س س

 ًاقطن ينم حصقأ وه نوراه يخأو «ينولتقي نأ فاخأف ًاسفن نوعرف موق نم تلتق ينإ بر :ىسوم لاق )۳٤۰۳۳(

 .مهيلإ تلسرأ ينإ :مهل يلوق يف ينوبذكي نأ فاخأ ينإ «هب مهبطاخأ ام ينع مهل نيبيو «ينقدصي ًانوع يعم هلسرأف

 ىسوم اي- اهتنأ .ءوسب (ىكيلإ نولصي الف هموقو نوعرف ىلع ةجح اكل لعجنو «كيخأب كيٌوقنس :ىسومل هللا لاق )۳١(

 .قحلا نم هيلع تلد امو انتايآ ببسب ؛هموقو نوعرف ىلع نورصتتملا امكب نمآ نّمو -نوراهو

۳۸4 



 قلا ةو وشول جلا

 E E TEE ا
 نم ىسوم هب ءاج ام ةقيقحب ةدهاش انججحو © تريلا َسيباَء فاد دبا 17 س ای 34

 هب انتتج يذلا اذه ام :ىسومل اولاق «هبر دنع 0
  Eجن م 0 و

 اذهب انعمس امو الطابو ًابذك هتيرتفا رحس الإ
 اوَّضم نيذلا انفالسأ يف هيلإ انوعدت يذلا

 ٌنحملاب ملعأ يبر :نوعرفل ىسوم لاقو (0) 9 0
 هل تلا نمر ودع نيم داش ر لاب اج يذلا ارم ۰ ©يدكلا الات وسوم ول ا ا 2 و مهد ب ا

 رفظي ال هنإ ةرخآلا رادلا يف ةدومحملا ىبقعلا 8 اكو ومار تت ضألا مخی

 .مهبولطمب نوملاظلا

 الملا اأ اي :هموق فارشأل نوعرف لاقو (۳۸)

 قدابعلا قحتسي يريغ هلإ نم مكل تملعام

 ىتح ران نيطلا ىلع -ناماه اي- يل لعشأف

 دوبعم ىلإ رظنأ يلعل ؛ًايلاع ءانب يل باو ءدتشي ٤ اتا دقو تيوب تت م هوقو

 ينإو «هتدابع ىلإ و عديو هدبعي يذلا ىسوم ا لولا ورمل نخلق ج ماا

 3 نم لومي )4 9 هةمو ىدهو ساتل ل ربا صب | .نيبذاكلا ¿ ل ةي اميف هنظأل € 4 ا ت يو عا ی ١

 ضرا يف هدونجو نوعرف ىلعتساو )۳4( 5 5 77

 هعابّتاو ىسوم قيدصت نع قحلا ريغب عب (رصم»

 .نوثعبي ال مهتامم دعب مهنأ اوبسحو «هيلإ مهاعد ام ىلع
 نيذلا ءالؤه ةياهن ناك فيك -لوسرلا اهيأ- رظناف «مهانقرغأو رحبلا يف ًاعيمج مهانيقلأف «هدونجو نوعرف انذخأف )٤١(

 ؟مهرب اورفكف «مهسفنا اوملظ

 مهرفك ببسب كلذو ؛نورصني ال ةمايقلا مويو ءقسفلاو رفكلا لهأ مهب يدتقَي ءرانلا ىلإ ةداق هموقو نوعرف انلعجو (41)

 .كلذ ىلع مهرارصإو مهبر لوسر مهبيذكتو

 نع نيدعبملا «مهاعفأ ةرذقتسملا نم مه ةمايقلا مويو «مهيلع انم ًابضغو ًايزخ ايندلا هذه يف هموقو نوعرف انعبتأو (9)

 .هللا ةمحر

 باحصأو طول موقو دومثو داعو حون موقك- هلبق نم تناك يتلا ممألا انكلهأ ام دعب نم ةاروتلا ىسوم انيتآ دقلو (1)

 مهلعل ؛مهنم اهب لمع نمل ةمحر اهيفو ,مهرضي امو مهعفنيام اهب نورصبي «ليئارسإ ينبل ٌرئاصب ةاروتلا نوك لاح -«نيدم»

 .هورفكي الو ءاهيلع هوركشيف «مهیلع هللا مَعِْن نوركذتي

۳4۰ 



 لبجلا بناجب -لوسرلا اهبأ- تنكامو (5)

 امو ءانيثعو انرْمَأ هانفّلك ذإ ىسوم نم يبرغلا

 هنإ :لاقي ىتح «كلذل نيدهاشلا نم تنك

 .قيرطلا اذه نم كيلإ لصو

 اوثكمف ءىسوم دعب نم ًامتأ انقلخ انكلو (55)

 امو «هرمأ اوك رتو هللا دهعاوسنف ءًاليوط ًانمز
 ءانباتك مهيلعأرقت «نيدم» لهأ يف (يقم تنك

 ربخلا كلذ نكلو ءاهب ربختو مهتصق فرعتف

 ىلع دهاشو «يحو ىسوم نع هب تئج يذلا

 .كتلاسر

 لبج بناجب -لوسرلا اهيأ- تنك امو (43)

 م نور لاا

 ا ا ےھت رھا
 َِهيكَعْأ تت نيم لهآ ف ايو روات َتنُكاَمَوَدْمَحْل

 با تڪ اَمر @ نصرا ڪڪ س کراتا

 دذ كو نمر ڪسر اتا روا

 0 ا

 مال ااا تنس ر کک َكِيََ
 1 القيس امك مخجل تيمم نم

 ف لارغا یوم تقوا قوا 0
1 

 نم ًائيش دهشت ملو ءىسوم انيدان نيح روطلا

 ؛كبر نم ةمحر كانلسرأ انكلو «هملعتف كلذ

 مهلعل ؛ريذن نم كلبق نم مستأي م ًاموق رذنتل
 ّرشلاو «هولعفيف هب تج يذلا ريخلا نوركذتي
 .هوبنتجيف هنع تيه يذلا

 باذع رافكلا ءالؤهب لزني نأ الولو (50

 تلسرأ اّله انبر :اولوقيف مهبرب مهرفك ببسب
 .كب نينمؤملا نم نوكنو «كباتك يف ةلزنملا كتايآ عبتنف «لبق نم ًالوسر انيلإ

 «ةيسح تازجعم نم ىسوم يتوأ ام لثم انيلإ لسرُأ يذلا اذه يتوأ اله :اولاق ءمهلًاريذن موقلا ءالؤه دمحم ءاج الف (44)

 نآرقلاو ةاروتلا يف :اولاق ؟لبق نم ىسوم يتوأ مب دوهيلا رفكي مل وأ :مه -لوسمرلا اهيأ- لق !ةدحاو ةلمج لزن باتكو

 .نورفاك |مهنم لكب نحن :اولاقو ءامهرحس يف انواعت نارخس

 يف نيقداص متنك نإ «هعبتأ نآرقلاو ةاروتلا نم موقأ وه هللا دنع نم باتكب اوتأف :ءالؤهل -لوسرلا اهبأ - لق (49)

 .مكمعز

 عبتا نم ًالالض رثكأ دحأ الو «مهءاوهأ نوعبتي انآ ملعاف «ةجح مه قبت ملو «باتكلاب نايتإلاب كل اوبيجتسي مل نإف (20)

 .هدودح اوزواجتو «هللا رمأ اوفلاخ نيذلا نيماظلا موقلا قحلا ةباصإل قوي ال هللا نإ .هللا نم ىده ريغب هاوه
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 و ا 0
 ا

 6 وم

 : وَ وَومتأ يا وعام

 © َنيِمِلَطلَآَمْوَمْلا ی د اَلا

EYD 

STC وخ 

 NTA مع ١ دارا

1 

۳۹۱ 



 اهيأ كموقب ةمحر نآرقلا انّيبو انلّصف دقلو (01)

 .هب اوظعتيف .نوركذتي مهلعل ؛لوسرلا

 - نآرقلا لبق نم باتكلا مهانيتآ نيذلا (01)

 نونمؤي -اولّدبي ل نيذلا ىراصنلاو دوهيلا مهو

E قتلا ala 

 د نما اإ ابر ب نمی دا بانا لاره

 :١  0وار تالا لعمر اا

 مهانينآ نيذلا لعنآرقلااذه لتياذإو (0» 3 اي ر
 هنإ هيف مب انلمعو «هبانقّدص :اولاق باتکلا 8 رس رڪ ْلواَمَع يا

 نسم ورب لبق نم انکان انتر دنع نم ققلا 5 تَبَارَكَ 9ن ھج ا ینتبت
 .مالسإلا وهو «دحاو هللا نيدف «نیدحوم 2 شبعا کر اا5 ىد چ

  0نؤّؤُب مهتفص ْتَمَّدقت نيذلا ءالؤه (00:04) ارا ترا نی فح كسی ئَدُهلأّيَسنإأ

 و  ETEىلعو ؛مهباتكب ناهيإلا ىلع :نيترم مهلمع باوث € ار رڪ رمت
 مهنأ مهفاصوأ نمو ءاوربص اب نآرقلاب مام لآ نياك آگ وھ تویتر تاک
 نوقفني مهانقزر امو «ةنسحلاب ةئيسلا نوعفدي ر تركع 5 اک الطيش عا

 موقلا ءالؤه عمس اذإو .ربلاو ريخلا ليبس يف 55 كَ كنز 0 ير نقاوة جد هرب
 , انل اولاقو «هيلإاوغصُي مل لوقلا ابلا لإ ےک و ےس

 و ةا تيا كنت ساتر  E 3 ES ALاف فت  : eهةر دك ا

 مكبطاخن الو .ريخلا الإ اّنم نوعمست الو

 .هللا ىلإ ةاعدلا هلوقي ام ريخ نم اذهو .اهبحن الو نيلهاجلا قيرط ديرن ال اننأل ؛مكلهج ىضتقمب

 ) )07«ناهيإلل هيدهب نأ ءاشي نَم يدهم هللا ديب كلذ نكلو «هتياده تببحأ نَّم قيفوت ةياده يدب ال -لوسرلا اهيأ- كنإ

 .هيدهيف ةيادهلل حلصي نمب ملعأ وهو «هيلإ هقفويو ,

 ) )00بهنو رسألاو لتقلاب انضرأ نم فطن «ةهآلاو ءايلوألا نم أربتنو «هب انتج يذلا قحلا عبتن نإ :(ةكم» رافك لاقو

 ؟اندل نم ًاقزر ءيش لك تارمث هيلإ بلجت «هيف ءامدلا كفس سانلا ىلع انمّرح «نمآ دلب يف نينكمتم مهلعجن ملوأ «لاومألا

 .هوعيطيو اهب مهيلع معنأ نم اوركشيف «مهيلع معتلا هذه رْذَق نوملعي ال نيكرشملا ءالؤه رثكأ نكلو

 ) )0نكست م مهنكاسم كلتف ءاوَعَطو اورفكف ؛لسرلاب ناميإلا نع مهتشيعم مهْنَهْلأ نيح مهانكلهأ ىرقلا لهأ نم ريثكو
 .مهاعأب مهيزاجنف ءانيلإ نوعجري مث مهتيمن دابعلل نيثراولا نحن انكو ءاهنم ًاليلق الإ مهدعب نم

 ) )59ءالوسر -(ةكماا يهو- اهمأ يف ثعبي ىتح كنامز يف «ةكم» لوح يتلا ىرقلا كلهم -لوسرلا اهيأ- كبر ناك امو

 ةبوقعلل نوقحتسم كلذب مهف ؛هتيصعمو هللاب مهرفكب مهسفنأل نوملاظ اهلهأو الإ ىرقلا يكلهم انك امو ءانتايآ مهيلع ولتي
 .لاكتلاو
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 ٍصّصَقلاةَروُس توسل رمل
 ج ا

 نم ءيش نم -سانلا اهيأ- متيطعأ امو (0)

 ا | ينهي دوست ع وه امنإف .دالوالاو لاوم ردو ارت 5 و هب نوعتمتت عاتم زإف .دالوألاو لاومألا

 ا
 سَ اید قوه رتا ملام

 و

 بروق ھی یک تیرا لقدوم ا

 هللا دنع امو ءاهم نيزي ةنيزو ءايندلا ةايحلا هذه

 ال مئاد هنأل ؛ىقبأو ريخ هتيالوو هتعاط لهأل

 -موقلا اهيأ- لوقع مكل نوكت الفأ «هل دافت

 0 !ٍ ؟رشلا نم ريخلا نوفرعتف ءاهب نوربدنت
 ديت وعم كرهت آني ااو اوه 1 تقاطع الخ نم ادندعو نقف (11)

 و كرش وعد ا اوا ا ىيلإرئاصو دعو ام قالم وهف «ةنجلا انايإ

 نود هاا هاو تاد TIES هب عتمتف ءاهعاتم ايندلا ةايحلا يف هانعتم نمك

 © سرلا د ةمايقلا موي وه مث «ةلجآ ىلع ةلجاع ةذل رثآو

 0-5 ءا یالرھقز زمو ءال اھ تيِمعَ يوتسيال ؟ءازجلاو باسحلل نيرضحملا نم
2 

 0 ايسر وَباَتْنَم ىلوأ وهام هسفنل لقاعلا رتخيلف ,ناقيرفلا
 عت ل ووك نك اَت ایام امیل كرو .هتاضرم ءاغتباو هللا ةعاط وهو «رایتخالاب

 يك امو OS ل شام کتو لآ ) اوكرشأ نيذلا لجو زع هللا يداني مويو ()

 |١ هلَوهلإَمَل إل هئَوْغَو# توئيَقاَمَوةهئوذض SSIS | رور 2 يأ :ممل لوقيف ءايندلا يف ناثوألاو ءايلوألا هب
 س وو . وجر %2 ؟ءاك ش ىلإ :أ نومعزت متنك يذلا ىئاك 7

E EREتوفي يان کاو للان دتا ا  © 
 < 3 ةاعد مهو «باذعلا مهيلع وح نيذلا لاق (5)

 اك مهانللضأ ءانللضأ نيذلا ءالؤه انبر :رفكلا

 .نيطايشلا نودبعي اوناك امنإو «نودبعي انايإ اوناك ام .مهترصنو مهتيالو نم كيلإ انأربت ءانللض
 مه اوبيجتسي ملف مهوَعدف للا نود نم مهنودبعت متنك نيذلا مكءاكرش اوعدا :ةمايقلا موي هللاب نيكرشملل ليقو (14)

 .اوبّذُع امل قحلل نيدتهم ايندلا يف اوناك مهنأ ول «باذعلا اونياعو

 ؟مكيلإ هب مهانلسرأ ايف نيلسرملا متبجأ ءيش ياب :لوقيف .نيكرشملا ءالؤه هللا يداني مويو (15)

 .عافتنا لاؤس هب نوجتحي اع ًاضعب مهضعب لأسي ال مهف .هب نوجتحي ام اورْدَي ملف .ججحلا مهيلع تيفخف (77)

 .نيرادلا يف نيزئافلا نم وهف «هلوسرو هب هللا هرمأ اب لمعو «ةدابعلا هلل صلخأو «نيكرشملا نم بات نم امأف (۷)

 امنإو ؛ءيش رايتخالاو رمألا نم دحأل سيلو «هقلخ نم ءاشي نم هتيالول يفطصيو .هقلخي نأ ءاشي ام قلخي كبرو (1)
 .مهكرش نع هَّزنتو ىلاعت «هناحبس هدحو هلل كلذ

 .هنورهظي امو هقلخ رودص يفت ام ملعي كبرو (19)

 نوُدَرُت هيلإو «هقلخ نيب مكحلا هلو «ةرخآلاو ايندلا يف ركشلاو ليمجلا ءانثلا هل .ءاوس قحب دوبعم ال يذلا هللا وهو (70)

 .ءازجلاو باسحلل مكتامم دعب
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 صقل ُةَروُس وريا جلا

 اهيأ- ينوربخأ :-لوسرلا اهيأ- لق (۷1)

 موي ىلإ ًائاد ليللا مكيلع هللا لعج نإ -سانلا
 نوئيضتست ءايضب مكيتأي هللا ريغ هلإ نم «ةمايقلا

 ا eT ا ؟لوبقو مهف عاس نوعمست الفأ ؟هب واس ع ا و 00 م
 مكيلع هللا لعج نإ ينوربخآ :مهل لق ہو هما 2 5 ا

 i ا 5 0 تورص الفا دف
 هللا ريغ هلإ نم ةمايقلا موي ىلإ ًائاد راهنلا 3 ا
 نورت الفأ ؟هيف نوؤدهتو نورقتست ليلب مكيتأي الوو نوا ودر و زارت ر
 کش نأ لوق ھی دا قوه ترزكذت

 ؟راهنلاو ليللا فالتخا مكراصبأب

 لعج نأ -سانلا اأ - مكب هتمحر نمو (۷۳) أ

 اذه لعجف ءايهنيب فلاخف راهثلاو ليللا مكل : ريتش ]و تأييد كَسَم ربان

 يكنادبأ حاترتو هيف اورقتستل ؛ًامالظ ليللا ا 1 توف واَكاَم

 «مكشياعم هيف اوبلطتل ؛ًءايض راهنلا مكل لعجو أ ُهَحتلَعَمَنِإ زر ڪا اَنِمُدَسَيَتا ره

 .كلذب مكيلع هماعنإ ىلع هل اوركشتلو | ك وعلا لو 000

eلوقيف «نيكرشلا الوم ٹا يدانيمويد ۷5 کا کارا دامام  
 ايندلا يف نومعزت متنك نيذلا يئاكرش نيأ:ممل

 ؟يئاكرش مهنأ

 ةبذكملا ممألا نم ةمأ لك نم انعزنو (75)

 يف ىرج ام ىلع دهشي «- مهّيبن وهو- ًاديهش

 ىلع مكتجح اوتاه :هللا دنع نم هب تءاج امو اهلسر تبذك يتلا ممآلا كلتل انلقف ,مهلسرل مهبيذكتو مهكرش نم ايندلا

 ملف «مهبر ىلع نورتفي اوناك ام مهنع بهذو هلل قحلا نأو «مهيلع هلل ةغلابلا ةجحلا نأ ذئنيح اوملعف هللا عم متكرشأ ام

 .منهج ران مهدروأو مه رض لب «كلذ مهعفتي

 زونك نم نوراق انينآو «مهيلع ربجتلاو رْبِكلا يف هَّدح زواجتف -مالسلاو ةالصلا هيلع- ىسوم موق نم ناك نوراق نإ (,7)
 هيف تنأ اهب ًاحرف رطبت ال :هموق هل لاق ذإ ءءايوقألا نم ريثكلا ددعلا ىلع اهلج لقي هحتافم َّنِإ ىتح ءًاريظع ايش لاومألا

 .مهاطعأ ام ىلاعت هلل نوركشي ال نيذلا نيرِطَبلا هقلخ نم بحي ال هللا نإ ءلاملا نم

 ءايندلا نم كظح كرتت الو ءايندلا يف هللا ةعاطب اهيف لمعلاب «ةرخآلا رادلا باوث لاومألا نم هللا كاتآ ايف سمتلاو (۷۷)

 سمتلت الو «ةريثكلا لاومألا هذهب كيلإ هللا نسحأ اك «ةقدصلاب سانلا ىلإ نسحأو «فارسإ نود لالحلاب اهيف عتمتت نأب

 .مهعينص ءوس ىلع مهيزاجيسو «نيدسفملا بحي ال هللا نإ .كموق ىلع يغبلاو ضرألا يف داسفلا نم كيلع هللا مرح ام

۳44 



 ا ٤ شيا ل

 انإ :هوظعو نيذلا هموقل نوراق لاق 0

 ملعلا نم يدنع اىب زونكلا هذه ٌتيطعأ

 و و نم كلهأ دق هللا نأ نوراق ملعي ملوأ .ةردقلاو

 ر ھبود نعل ا ًاعمج رثكأو شطب هنم دشأ وه نم ممألا نم هلبق
 زتو د0ا مپ5 نع لابارو ناوم

 : «ريرقتو خيبوت لاؤس نولأسُي نإ ءاهب ىلاعت هللا
 .مهنم هملع ام ىلع هللا مهبقاعيو

 ربا سرت دق لك تورو عج

 هآر نيحو .هلاومأ ةرثكو هتمظع راهظإ كلذب

 انل تيل اي :اولاق ايندلا ةايحلا ةنيز نوديري نيذلا

 نإ هاج لاو ةنيزلاو لاملا نم نوراق يطعأ ام لثم

 .ايندلا نم ميظع بيصن وذل نوراق

 هعرشو هللاب ملعلا اوتوأ نيذلا لاقو )۸٠(

 انل تيل اي :اولاق نيذلل رومألا قئاقح اوفرعو
 .هوعيطأو هللا اوقتا مكليو :نوراق يتوأ ام لثم

 لامعألا لمعو «هلسربو هب نمآ نمل هللا ٌباوث
 هذه لّبَقَي الو .نوراق يتوأ امم ريخ ءةحلاصلا

 دهاجي نم الإ اهب لمعيو اهيلإ قّقويو ةحيصنلا
 .هيصاعم بنتجيو «هبر ةعاط ىلع ربصيو .هسفن

 ناك اف ءضرألا هرادبو نوراقب انفسخف (81)
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 .هتمقن هب لحأ اذإ هللا نم ًاعنتم ناك امو هللا نود نم هنورصني دنج نم هل

 قزرلا عّسوي هللا نإ :مهب باذعلا عوقو نم نيفئاخو نيربتعمو نيعجوتم نولوقي سمألاب هلاح اونمت نيذلا راصو (85)

 ملأ .نوراقب لعف اک انب فسخ انلق ام ىلع انبقاعي ملف انيلع َّنم هللا نأ الول «مهنم ءاشي نم ىلع قّيضيو «هدابع نم ءاشي نمل
 ؟ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال ءنورفاكلا حلفي ال هنأ ملعت

 ةدومحملا ةبقاعلاو .اهيف ًاداسف الو ضرألا يف قحلا نع ًاربكت نوديري ال نيذلل اهميعن لعجن ةرخآلا رادلا كلت (8)

 .تامرحملا كرتو «تاعاطلا لمعو هللا باذع ىقتا نمل -ةنجلا يهو-

 كلذو «كلذ نم ريخ ميظع رجأ هلف هللا عرش ام ىَفَو ةح اصلا لامعألابو هلل ديحوتلا صالخإب ةمايقلا موي ءاج نم (85)

 .نولمعي اوناك اب الإ مهامعأ ىلع تائيسلا اولمع نيذلا ىز الف «ةئيسلا لامعألاب ءاج نمو «مئادلا ميعنلاو ةنجلا وه ريخلا
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 یاو دوشيلا جلا

 0 َقَرلُقِداَحَمَكِإَع دادا رمل كع رق ىذا

 | تام امر نورم لک فوه نمو ی ایا نزاع
 <| اكييد رتل كتب ناوت
 | ٍتياَءْنَعَدَتدْصِياَلَك# نيريڪ ا وک رک

00 

A ب 
0 2 20 2 Bete 
E A Ry 4 مام 

 ر اج

 ولما بيا نونا ي عیار افکص
 عد 0 ا ِتاَعيَيلَ

 .ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس 4 حلا )١(

 ؟رابتخا الو ءالتبا الب مهكرتي هللا نأ ءانمآ :اولاق ذإ سانلا نأ (1)

 -لوسرلا اهيأ- كيلع لزنأ يذلا نإ (45)

 ب كّشمتلاو هغيلبت كيلع ضرفو «نآرقلا

 وهو «هنم تجرخ يذلا عضوملا ىلإ كعجْرَمل
 يبر :نيكرشملا ءالؤه لوسرلا اهيأ لق «(ةكم»

 حضاو باهذ يف وه نمو «ىده اب ءاج نَم ملعأ
 1 .قحلا نع
 لوزن لّمْوُت -لوسرلا اهيأ- تنكامو (45)

 كمر ىلاعتو هناحبس هللا نكل .كيلع نآرقلا

 الو همّعِن ىلع ىلاعت هلل ركشاف ؛كيلع هلزنأف
 .لالضلاو كرشلا لهأل ًانوع ننوكت

 غيلبت نع نوكرشملا ءالؤه كّنَقرصي الو (80)

 ّْلبو ؛كيلإ اهزنأ نأ دعب «هججحو كبر تايآ

 .ءيش يف نيكرشملا نم ننوكت الو «كبر ةلاسر

 دوبعم الف ؛رخآ ادوبعم هللا عم دبعت الو (8)

 هل ههجو الإ ٍنافو كلاه ءيش لك «هللا الإ قحب

 باسحلل مكتوم دعب نم نوعجرت هيلإو ,مكحلا
 هلل هجولا ةفص تابثإ ةيآلا هذه يفو .ءازجلاو

 .هلالج ةمظعو هلاكب قيلي اک ىلاعت

 قدص قلخلل ًارهاظ الع هللا َنملعيلف ءانلسر مهيلإ انلسرأ نمت ,مهاتربتخاو ممألا نم مهلبق نم نيذلا نتف دقلو (۳)

 .رخآلا نم قيرف لك زيميل ؛نيبذاكلا بذكو «مههاميإ يف نيقداصلا
 يذلا مهمكح سئب ؟مهيلع ردقن الف مهسفنأب انوتوفيف ءانوزجعي نأ هريغو كرش نم يصاعملا نولمعي نيذلا ّنظأ لب (5)

 .هب نومكحي

 وهو «ًابيرق تال باقعلاو ءازجلل هقلخ ثعبل هلّجأ يذلا هللا لجأ نإف «هباوث يف عمطيو «هللا ءاقل وجري ناك نم (0)

 .لاعفألاب ميلعلا «لاوقألل عيمسلا

 ءاغتبا كلذ لعفي هنأل ؛هسفنل دهاجي (نإف ءةعاطلا ىلع اهلمحب هسفن دهاجو «ىلاعت هللا ةملك ءالعإ ليبس يف دهاج نمو (5)

 .رمألاو قلخلاو كلملا هل .هقلخ عيمج لامعأ نع ينغل هللا نإ .هداهج ىلع باوثلا
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 اولمعو .هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلاو (۷)

 مهّنبِشلو ,مهتائيطخ مهنع َنوحمنل تاحلاصلا

 .نولمعي اوناك ام نسحأ ةح اصلا مهلامعأ ىلع

 ءامهَرَبَي نأ هيدلاوب ناسنإلا انيصوو (۸)

 كادهاج نإو «لمعلاو لوقلاب امهيلإ نسحيو

 «يتدابع يف يعم كرشت نأ ىلع -ناسنإلا اهيأ-

 للاب كارشإلا بلطب قحليو .امهرمأ لثتمت الف

 ناك نم ًانئاك قولخمل ةعاط الف «يصاعم ا رئ

 لوسر نع كلذ تبث اك «هناحبس هللا ةيصعم يف

 موي مكريصم ّيِإ .ملسو هيلع هللا لص هللا
 نم ايندلا يف نولمعت متنك اب مكربخأف «ةمايقلا

 .اهيلع مكيزاجأو ءاهئيسو لامعألا حلاص
 اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلاو (9)

 ةلمج يف ةنجلا مهنلخدنل ؛لامعألا نم تاحلاصلا

 .نيحلاصلا هللا دابع

 هاذآ اذإف هللاب انمآ :لوقي نم سانلا نمو (۱۰)

 عزجي امك «مهاذأو مهباذع نم عزج نوكرشملا

 دتراف «هنم ةّيذألا ىلع ربصي الو هللا باذع نم

 ْوكَسَعلا ةَروُس نوتيلا

 ما تدل

 ي رال أورد نا لا٤وھ
 ا دباو

 اڪ يخلو © دو ذڪر ای

 تمور واڪا کک

TE 

 اهيأ- مكعم انك اّنِإ :مهناميإ نع نودترملا ءالؤه ٌنَلوقيل هب ناميإلا لهأل -لوسرلا اهيأ- كبر نم رصن ءاج نئلو «هناميإ نع
 ؟هقلخ عيمج رودص يف اب دحأ لك نم ملعأب هللا سيلوأ «مكئادعأ ىلع مكرصنن -نونمؤملا

 نم قيرف لك زيميل ؛نيقفانملا ًنملعيلو .هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا قلخلل ًارهاظ لع هللا ٌنملعيلو )1١(

 .رخآلا

 :هعرشب اولمعو مهنم هللا اوقَّدص نيذلل دعوو هللا ديعوب اونمؤي ملو ءشيرق نم هللا ةينادحو اودحج نيذلا لاقو (17)

 لاق اف نويقاعل عبا یک نع مهمألا نس نما اهسبلو ؛مكاياظخم 6 لع انوفا اوعتاو ودمع یی ارا

 نأ نود «مهرازوأ عم هللا ليبس نع اوُدصو اولضأ نَّم رازوأو ءاهماثآو مهسفنأ رازوأ نوكرشملا ءالؤه َنّلمحيلو (17)

 .بيذاكألا نم هنوقلتخي اوناك مع ةمايقلا موي َّنُلَأسُيلو «ءيش مهيعبات رازوأ نم صقني

 ملف كرشلا نع مهاهنيو ديحوتلا ىلإ مهوعدي ءًاماع نيسخ الإ ةنس فلأ مهيف ثكمف هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو )١5(

 مهتايغطو مهرفكب مهسفنأل نوملاظ مهو «نافوطلاب هللا مهكلهأف «هل اوبيجتسي
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 نكح روس ورشا 0
A 

 يف هعم ناك نم هعبت نّمو ًاحون انيجنأف(١1) 4 نمد ةَيِيفَتلأ بحصر ةا

 .نيملاعلل ةظعو ةربع كلذ انلعجو ءةنيفسلا 49 2000 ادوات

 هيلع ميقاربإ رسولا ایا كار 0 2 داتا ڪو ا

 E رع و تيل ری ا
 بانتجاو هضئارف ءادأب هطخس اوقتاو هدحو © ر, ES ا
 e 7 ا

 .مكل رشوهام مكل رح رم حت ناو وموت 0
 الإ هللا نود نم -موقلا اهيأ- نودبعت ام (1)

 َّنِإ ءةهآ اهايإ مكتيمستب ًابذك نورتفتو ءًامانصأ

 نأ ردقت ال هللا نود نم اهنودبعت يتلا مكناثوأ

 نم ال قزرلا هللا دنع اوسمتلاف ايش مكقزرت
 ركشلاو ةدابعلا هلاوصلخأو «مكناثوأ دنع

 «مكتام دعب نم نورت هللا ىلإ مكايإ هقزر ىلع

 .متلمع ام ىلع مكيزاجيف

 ًادمحم انلوسر - سانلا اهيأ- اوبڈکت نإو (۱۸) 6 ِ

 ا ةدابع نم هيلإ مكاعد |يف ملسو هيلع هللا لص : ا ١
 هللا طخس مهب لحف «قحلا نم هيلإ مهتعد |ميف

 .لَكَف دقو .حضاولا غالبلا هتلاسر هللا نع مكغلبي نأ الإ دمحم لوسّرلا ىلع امو

 رذعتي ال ءًاديدج ًاقلخ ةرم لوأ هأدب (ى «هئانف دعب نم هديعي مث «مدعلا نم قلخلا هللا ءىشني فيك ءالؤه ملعي مل وأ (19)

 .هؤاشنإ هيلع ًاريسي ناك (ى ءريسي هللا ىلع كلذ نإ ؟كلذ هيلع

 هيلع رذعتي ملو ,قلخلا هللا اشنأ فيك اورظناف ءضرألا يف اوريس :تاملا دعب ثعبلا يركنمل -لوسرلا اهيأ- لق )٠(

 .هدارأ ءيش هزجعي ال ءريدق ءيش لك ىلع هللا نإ .ةرخآلا ةأشنلا هئاشنإ ةداعإ هيلع رذعتي ال كلذكف ؟ًاًدتبم هؤاشنإ

 لمعو نمآو بات نم مهنم ءاشي نّم محريو «هتايح مايأ يف همرج نم فلسأ ام ىلع هقلخ نم ءاشي نم بذي (11)
 .متلمع مب مكيزاجيف ,نوعجرت هيلإو ءًاحلاص
 يلي لو نم هللا نود نم مكل ناك امو «هومتيصع نإ ءامسلا يف الو ضرألا يف هللا يزجعمب -سانلا اهأ- متنأ امو (70)

 .ًاءوس مكب دارأ نإ هللا نم مكرصني ريصن الو ,مكرومأ

 اونياع اّمل ةرخآلا يف يتمحر يف عمطم مه سيل كئلوأ «ةمايقلا موي هءاقلو «هتلدأ اوركنأو هللا ججح اودحج نيذلاو (3)

 .عجوم ملؤم باذع مه كئلوأو «باذعلا نم مهّدِعَأ ام
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 نأ الإ هل ميهاربإ موق باوج نكي ملف (14)
 ءرانلاب هوقّرح وأ هولتقا :ضعبل مهضعب لاق

 ًادرب هيلع اهلعجو ءاهنم هللا هاجنأف ءاهيف هوّقلأف

 ةلدأل رانلا نم ميهاربإل انئاجنإ يف نإ ءًامالسو

 .هعرشب نولمعيو هللا نوقّدصي موقل ًاججحو
 متدبع |منإ موق اي :هموقل ميهاربإ لاقو (55)

 ىلع نوباحتت هللا نود نم اهومتذختا ةلطاب ٌةهآ

 ءايندلا ةايحلا يف اهتمدخ ىلع نوداوتتو ءاهتدابع
 نعليو «ضعب نم مكضعب أر بتي ءةمايقلا موي مث

 سيلو الا ًاعيمج مكريصمو ءًاضعب مكضعب
 .اهوخد نم مكعنمي رصان مكل
 لاقو .هنلم عبتو ٌعيهاربإ طول قّدصف (؟7)

 ةكرابملا ضرألا ىلإ يموق راد كرات ينإ :ميهاربإ
 ءبَلاَغُيال يذلا زيزعلا وه هللا نإ ء«ماشلا» يهو

 .هريبدت يف ميكحلا

 بوقعيو ءًادلو قاحسإ هل انبهوو (7)

 ءايبنألا هتيرذ يف انلعجو هِدَّلَوَدَلَو هدعب نم
 ايندلا يف ءانيف هئالب باوث هانيطعأو ءبتكلاو

 ِتْوگنعلا ةَروُس َنوُرَشِعْلا جا
 7 2 2 تکا |

 صعب ره ڪي َةَمكَيِقْل ت 407 ع ا ا ا

 | َلاَقَو طور هل اتق« @ تیری ترڪ امر 1 س و و ر د نک ا E ت | دالا وام واع م ڪعبو ضْحَب
 ہو وہ اک ساس 1ك سو 4 م

 اوهر هنا د َلاَيِجاَمْمِفِإ

 ورور هيَ

 .نيحلاصلا نمل ةرخآلا يف هنإو «حلاصلا دلولاو نسحلا ركذلا

 «نيملاعلا نم دحأ اهلعفب مكمذقت ام «ةحيبقلا ةلعفلا نوتأتل مكنإ :هموقل لاق نيح اطول -لوسرلا اهيأ- ركذاو (197)

 ةركنملا لامعألا مكسلاجم يف نوتأتو «ثيبخلا مكلعفب مهقرط نيرفاسملا ىلع نوعطقتو «مهرابدأ يف لاجرلا نوتأتل مكنإأ

 عمتجي نأ زوجي ال هنأب مالعإ اذه يفو ؟لاعفألاو لاوقألا نم قيلي ال مب مهئاذيإو «ةراملا فذحو ءسانلا نم ةيرخسلاك

 نيقداصلا نم تنك نإ هللا باذعب انئج :اولاق نأ الإ هل طول موق باوج نكي ملف .هنع هلوسرو هللا ىهن امن ركنملا ىلع سانلا

 .دعت امل نيزجنملاو ءلوقت ايف

 باجتساف ءاهيلع او ٌرصأو ةشحافلا هذه اوعدتبا ثيح ؛مهيلع باذعلا لازنإب نيدسفملا موقلا ىلع ينرصنا بر :لاق (0)

 .هءاعد هللا
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 كلك َنوُرَسِعلا هزل
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 ٌراسلا ربخلاب ميهاربإ ةكئالملا تءاجاملو (۳۱)

 دو قاعتجسإ ترو نو فاما قدم

 وكلهم انإ :ميهاربإل ةكئالملا تلاق .بوقعي

 اهلهأ نإ ؛(موُدَسا يهو «طول موق ةيرق لهأ

 .هلل مهتيصعمب مهسفنأ يم اظ اوناك

 ًاطول اهيف نإ :ةكئالملل ميهاربإ لاق (

 SE ا ع 59

 يذلا كالملا نم هلهأو هنيجننل ءاهيف نمب ملعأ 18 ا ® 3 e نی

 EE E وف ششياواڪامي ءامسلا ت
 2 اا ا ت او

Eنیکلاها 3 توقعي رقية : . 

 ؛كلذ هءاس اطول ةكئالملا تءاج املو (۳۳) َهَسأودبَعأ دويلات هال ت دم

 ببسب نزحو «رشبلا نم ًافويض مهنظ هنأل برین يلا لاك الرجا مولا وحن

 :هل اولاقو .هموق لعف ثبخ هملعل ؛مهدوجو چ موراد نوب هيلا مَ 01
 نزحت الو ءكموق انيلإ لصي نلانيلعْفحت ال ا

 نم كوُجنم اَّنِإ .مهوكلهم انأ نم كانربخأ امن

 الإ كعم كلهأ وُّجنمو كموقب لزانلا باذعلا

 .اهموق نم كلي نميف ةكلاه اهنإف كتأرما
 نم ًاباذع ةيرقلا هذه لهأ ىلع نولزنمانإ()

  EA EENتار 0

 ركام رجم A ر الوقار

 در <[ ےہ اب اے و اکا تع ےک 5
 ركل ريس دقوا دومثواداعو# َتيمْيَج

 .ةشحافلا مهباكتراو هلل مهتيصعم ببسب ؛ءامسلا

 .اهب نوعفتنيف «ربعلا نولقعي موقل ةنيب ًاراثآ طول موق رايد نم انيقبأ دقلو (5)
 «هريغ هلإ نم مكل ام ءةدابعلا هل اوصلخأو «هدحو هللا اودبعا موق اي :مه لاقف ءًابيعش مهاخأ ؛نيدم» ىلإ انلسرأو (7)

 اهنم هللا ىلإ اوبوت نكلو ءاهيلع اوميقت الو «يصاعملاو داسفلا ضرألا يف اورثكت الو «رخآلا مويلا ءازج مكتدابعب اوجراو

 ٠ .اوبينأو

 مهراد يف اوحبصأف «ةديدشلا ةلزلزلا مهت :ذخأف «ةلاسرلا نم هللا نع هب مهءاج ايف ًابيعش «نيدم» لهأ بٌّدكف (0)

 .نيكلاه ىعٌّرَص
 مه نّسحو ًاعيمج مهب انتمقن لولحو ؛مهنم اهؤالخو انار مهنكاسم نم مكل نيبت دقو «دومثو ًاداع انكلهأو ()
 «مهالضو مهرفك يف نيرصبتسم اوناکو «هلسربو هب ناهيإلا قيرط نعو هللا ليبس نع مهَّدصف ةحيبقلا مهلامعأ ناطيشلا

 .نوقراغ لالضلا يف مه امنيب «باوصو ىده ىلع مهنأ نوبسحي «هب نيبجعم



 «ناماهو نوعرفو نوراقانكلهأو (۳۹)

 «ةحضاولا ةلدألاب ىسوم ًاعيمج مهءاج دقلو

 ملو ءاهيف اوربكتساو «ضرألا يف اومظاعتف

 .مهيلع نيردتقم انك لب ءاننوتوفيل اونوكي
 انباذعب نيروكذملا ءالؤه نم الك انذحأف (50)

 احير مهيلع انلسرأ نيذلا مهنمف :هبلذ ببسب

 مهو «عباتتُم نيط نم ةراجحب مهيمرت ةديدش

 مهو «ةحيصلا هتذخأ نَم مهنمو طول موق

 انفسخ نَّم مهنمو «بيعش موقو حلاص موق

 مهو ءانقرغأ نم مهنمو «نوراقك ضرألا هب

 كلهيل هللا نكي ملو «هُموقو ٌنوعرفو حون موق

 مهايإ هكالهإب مهملظيف «مهریغ بونذب ءالؤه
 نوملظي مهسفنأ اوناك مهنكلو «قاقحتسا ريغب

 .هريغ مهتدابعو مهبر مَعِن يف مهمعنتب
 هللا نود نم ناثوألا اولعج نيذلا لشم )4١(

 يتلا توبكنعلا لشمك ءاهرصن نوجري ءايلوأ

 ًائيش اهنع ني ملف ءاهظفحيل اهسفنل ًاتيب تلمع
 مل نوكرشملا ءالؤه كلذكف «هيلإ اهتجاح دنع

 نود نم مهوذختا نيذلا مهؤايلوأ مهنع نْغُي

 «توبكنعلا تيِبَل تويبلا فعضأ نإو ًائيش هللا

 ورشی
 2 ا

 یل ای یموم ره ءاج د قلو نملهو توعر قو نورو نعي ا... لبا و ادق تيم ا و اورا

 رے ا دس لق ٤ے وج کم جے٤ یو © تورس اڪ امو رأل ي اوربت تاو

 ص
 چ شح اخ يبا م 4 5

 اتفسح نمرو هَحَيَصلا
 ج 5

 5 م ل رو
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 .رضت الو عفنت ال ءاهوّمَس ءامسأ درج يه لب «ةقيقحلا يف ءيشب تسيل اهنأو «دادنألا نم هب نوك رشي ام ملعي هللا نإ( 0

 .هعنصو هريبدت يف ميكحلا «هب رفك نم هماقتنا يف زيزعلا وهو

 .هعرشو هتايآو هللاب نوملاعلا الإ اهلقعي امو ءاهنم اوملعتيو اهب اوعفتنيل ؛سانلل اهبرضن لاثمألا هذهو (57)

 صحو «ةيهإلاب هدرفتو ءهتردق ىلع ةميظع ةلالدل كلذ هقلخ يف نإ طسقلاو لدعلاب ضرألاو تاومسلا هللا قلخ (4 5)

 .كلذب نوعفتني نيذلا مهنأل ؛رْكّذلاِب نينمؤملا

 نع اهبحاص ىهنت ةالصلا ىلع ةظفاحملا نإ ءاهدودحب ةالصلا ّدأو «هب لمعاو نآرقلا اذه نم كيلإ لزنأ ام لتا(44)
 هتبغر ىوقتو «هناميإ دادزيو «هبلق رينتسي ءاهطورشو اهناكرأل ممتملا ءاه ميقملا نأل كلذو ؛تاركنملاو يصاعملا يف عوقولا

 ام ملعي هللاو .ءيش لك نم لضفأو ربكأو مظعأ اهريغو ةالصلا يف هللا ركذّلو ءرشلا يف هتبغر مدعنت وأ لفقتو «ريمخلا يف

 .هافوأو ءازجلا لمكأ كلذ ىلع مكيزاجيف «رشو ريخ نم نوعنصت
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 گنا ورقي ىيا لا

 اتوب كرب نع ل ا |

 ناوت ت ڪام ر @ ورڪ اوكار 0

 باكر ادق لنبيه لَك او بیک نوم
20 

 تأ رود ص نتي ت رخل ©

 اله تريبل واک
2 

 کا

 دوهيلا -نونمؤملا اهيأ- اولداجت الو ([)

 لوقلاو «نسحلا بولسألاب الإ ىراصنلاو

 لصوم قيرط رسيأب قحلا ىلإ ةوعدلاو «ليمجلا
 اودناعو قحلا هجو نع اوداح نيذلا الإ .كلذل

 مهودلاجف مكيلع برحلا اونلعأو اورباكو

 دي نع ةيزجلا اوطعي وأ ءاونمؤي ىتح فيسلاب

 يذلا نآرقلاب انمآ : اولوقو .نورغاص مهو

 ٍنْيَدللا ليجنإلاو ةارودلاب انمآو ءانيلإ لزنأ

 يف هل كيرش ال دحاو مكهلإو انغإو مكيلإ الزنأ

 «هتافصو هئارسأ يفالو «هتيبوبر يف الو .هتيهولأ

 انرمأ [يف ةعاطلاب نوللذتم نوعضاخ هل نحنو

 .هنع اناهنو «هب

 ىلع بتكلا -لوسرلا اهيأ- انلزنأ كو )٤۷(

 باتكلا اذه كيلإ انلزنأ ءلسرلا نم كلبق نَّم

 مهانيتآ نيذلاف «ةقباسلا بتكلل قدصملا

 هتفرعم قح هوفرعف ليئارسإ ينب نم باتكلا

 شيرق نم برعلا ءالؤه نمو «نآرقلاب نونمؤي
 وأ نآرقلا ركني الو «هب نمؤي نم مهريغو

 هل

 .دانعلاو دوحجلا ممم

 مهو «كيلع نآرقلا لوزن لبق كنيميب ًفورح بتكت مو ًاباتك أرقت مل كنأ -لوسرلا اهيأ- ةنيبلا كتازجعم نمو )٤۸(

 ةقباسلا بتكلا نم همّلعت :اولاقو «نولطبملا كلذ يف كشل كيلإ ىحوي نأ لبق نم ًابتاك وأ ًاثراق تنك ولو «كلذ نوفرعي

 .اهنم هخسنتسا وأ

 نودناعملا نوملاظلا الإ اهدريو انتايآب بّدكي امو ؛ءاملعلا هظفحي قحلا ىلع ةلالدلا يف ةحضاو تايب تايآ نآرقلا لب (49)

 .هنع نوديحيو قحلا نوملعي نيذلا

 هذه رمأ نإ :مهل لق !ىسوم اصعو حلاص ةقانك اهدهاشن هبر نم ججحو لئالد دمحم ىلع لزنأ اله :نوكرشملا لاقو (00)
 .لطابلا نم قحلا قيرط نّيبم «هباقعو هسأب ةدش مكرذحأ ريذن مكل انأ انإو ءاهعنم ءاش نإو ءاهلزنأ ءاش نإ هلل تايآلا

 نآرقلا اذه يف نإ ؟مهيلع ىلتي نآرقلا كيلع انلزنأ اّنأ -لوسرلا اهيأ- كقدصب مهملع يف نيكرشملا ءالؤه فكي م وأ (0)

 .ةظعو ةربع نم هيف اب نوركذتي ىركذو «ةرخآلاو ايندلا يف نينمؤملل ةمحرل
 هللا دنع نم هب تم يذلا قحلا مكدرو يل مكبيذكت ىلعو «هلوسر نأ يقدص ىلع ًادهاش مكنيبو ينيب هللاب ىفك :لق (01)

 -ةحضاولا لئالدلا هذه عم- هللاب اورفكو لطابلاب اونمآ نيذلاو .امهيف ءيش هيلع ىفخي الف ءضرألاو تاومسلا يف ام ملعي

 .ةرخآلاو ايندلا يف نورساخلا مه كئلوأ

 ماد نيذلا

 تح



 ءالؤه -لوسرلا ابيأ- كلجعتسيو (07)

 َنوُرَشِعلاَءىداَلءرِل

 هدا ی اک وا ترا
02011 

 باد كنيس ررر ةع 57 2

 0 ب ےس 5
 ملون ھج لاو

 الو مدقتي ال ًاتقو ايندلا يف مهباذعل لعج هللا نأ

 مهنيتأيلو فوبلط نيح باذعلا مهءاجلا «رخأتي

 3ر و ا 4 و : 3
 الوعد ا .نوُسِحَي الو هب نورعشي ال مهو «ةأجف

 نودع ىلإ عسى اوم ا : ر ) مهيتاوهو ءاينانلا يف باذعلاب كنولجعتسي (6)

 0 روا و باذع نإو «ةرخآلا يف اّمإو ايندلا ىف اّمإ ةلامم ال
 لاو 9 تورت اتلانو دستن 2 00000

 2 ج 2 .هنم مه رقم ال مهب طيحمل ةرخآلا يف منهج

 یرغل توك تحتار اب 8 منهج باذع نيرفاكلا ىشغي ةمايقلا موي (00)

 ندا © نما رجوع راهن ا ا رانلاف «مهمادقأ تحت نمو .مهسوؤر قوف نم

 ليالي اد ڪر ھ ورکوی اوز 06 مف هللالوقيو «ېېتاهج رئاس نم مه
 و hz 2 سو ا ج o 2 58 ® :ايندلا يف هنولمعت متنك ام ءازج اوقوذ :ذئنيح

 نيَلَو © ْمِيِلَعْلا عيه IS هتلااهتتر 8 .ماثآلاو مئارجلا باكتراو «هللاب كارشإلا نم
 رمو ملارسول ٠ اڪ نراس نا راف نع نإ رع نينا ساطي( 810 f ا : 1

 ناشي نمل قررا مي لا هلا CESS ىلإ اورجاهف «هدحو هللا ةدابعو ناميإلا راهظإ

 ماس نیکو قريع یت خیا يدحو يل دابعلا اوصلخأو «ةعساولا هللا ضرأ 1 ةدابعلا اوصلخأو «ةعساولا هللا ضرأ

 اَيتَوَمِدَحَبْن مصل دبابا املا تصوت

 يقود و o ا
 | انيلإ مث «توملا ةقئاذ ةيح سفن لك (00)

 27 1 E E 8 .ءازجلاو باسحلل نوعجرت

 توق عيال وفم ر ڪا لب کی دم لای وقيل (ق) اماولمعو هلوسرو للاب اوقّدص نيذلاو (08)
 ١ 2 1 ١ AN ًافرغ ةنجلا نم مهّتلزننل تاح اصلا نم هب اورمأ

 دبأ اهيف نيثكام ءرابعألا اهتحت نم يرجت ةيلاع
 .ميعنلا تانج يف فرغلا هذه هللا ةعاطب نيلماعلا ءازج َمْعِن

 مهقازرأ يف نودمتعي هللا ىلعو «مهنيدب اوكسمتو هللا ةدابع ىلع اوربص نيذلا نينمؤملل ةروكذملا تانجلا كلت نإ (04)

 .مهئادعأ داهجو

 ؛مكلاوقأل عيمسلا وهو ؛مكقزري امك اهقزري ىلاعتو هناحبس هللاف «مدآ نبا لعفي امك.دغل اهءاذغ رخَّدت ال ةباد نم مكو (1:)

 .مكبولق تارطخو مكلاعفأب ميلعلا

 سمشلا لّلذو «عيدبلا ماظنلا اذه ىلع ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا نم : نيكرشملا -لوسرلا اهيأ- تلأس نئلو )1١(

 بجعاف ؟هريغ هعم نودبعيو «هربدمو ءیش لك قلاخ هللاب ناميإلا نع نوف رصي فيكف «هدحو هللا نهقلخ :َنُلوقيل ؟رمقلاو

 1 !!مهيذكو مهكفإ نم
GE E 

 .ءيش هيلع ىفخي ال «ميلع مكرومأو مكلاوحأ نم

ysٌنلوقيل ؟اهفافج دعب نم ضرألا هب تبنأف ءام باحسلا نم لَّزن يذلا نم : نيكرشملا -لوسرلا اهيأ-  

 مهعفني ام نولقعي ال مهرثكأ لب« مهيلع كتجح رهظأ يذلا هلل دمحلا :لق «كلذ لّرن يذلا وه هدحو هللا :نيفرتعم كل

 .هريغ هللا عم اوكر شأ ام اولَقَع ولو ,مهرضي امالو

۳ 



 وهلت ءبعلو وه الإ ايندلا ةايحلا هذهامو (54) قانا 1 دلا ةو ِدَماَمَو

 اي و بولقلا اهب اأو وللا يناوبکر اداب کیا وار ناوی ا فام ببسب ؛نادبألا امم بعلتو سولقلا A تت a و و چ

 نإو ءاعيرس لوزت مث« تاوهشلاو ةنيزلا نم 1 50 | 57

 ال يتلا ةمئادلا ةيقيقحلا ةايحلا يححةرخآلا رادلا ٠ ا لرلای چالما نیلم
 اورثآ امل كلذ نوملعي سانلا ناك ول ءاهيف توم © َوكلْعَي3ََوَش کک اميركي
 .ءاقبلا راد ىلع ءانفلا راد | مشال خو ا ا ااو اور وأ

 NTE ROSS ا 010 3
 هلاوصلخاو للا اودخو .قرغلا اوفاخو € اسا کاکی چ ذا

 «ربلا ىلإ مهاّجن الف «مہتدش لاح ءاعدلا يف 3 مج يلب ا a نورا ظا نو

 مهنإ مهكر ش ىلإ اوداع ةدشلا مهنع تلازو #0 أذهب لاو © نيك قون 2 هج فلآ

Eةدشلا ةعاس هللا نودٌحوي ءنوضقانتياذهب هو © ملا » 

Sg00 0 دعب مهكّرِشو .ءاخرلا ةعاس هب نوكرشيو 4  
Eهتبقاع َنوكيل ؛رحبلا نم ةاجنلاب مهيلع انتمعن ره مك  

 مهلاومأو مهسفنأ يف م هيلع انمعنأ مب رفكلا 2

 نوملعي فوسف ؛اينذللا هله يف مهعتمت اولمكيلو ركل نه ض دلا
 ميلأ باذع نم مهل هللا هذعأ امو «مهلمع داسف کا

 2 رن عي يف
 . مه ديعوو ديدهت كلذ يفو .ةمايقلا موي اک

7 E SPA 
 لعج هللا نأ «ةكم» رافك دهاشي مل وأ )١۷( 19 © تؤم قي ری یک دب نو لین

 مهسفنأ ىلع هلهأ هيف نمأي ًانمآ ًامّرَح مه «ةكم» 6 ورام رمی نار

 ؛مرحلا جراخ مهوح نِي سانلاو ؛مهلاومأو 6

 «نونمؤي كرشلابفأ ؟نينمآ ريغ نوفّطَخَتي

 ؟هاوس نود هدحو هنودبعي الف .نورفكي اهب مهّصخ يتلا هللا ةمعنبو

 هب هللا ثعب يذلا قحلاب بّذك وأ هللا ىلإ لطابلاو لالضلا نم هيلع وه ام بسنف «هللا ىلع بك نم ًالظ دشأ دحأ ال (18)

 .ملسو هيلع هللا لص ًادمحم هلوسر ٍبَّدكو هديحوت دحجو «هللاب رفك نمل ًانكسمل رانلا يف نإ «ملسو هيلع هللا لص ًادمحم هلوسر
 هللا مهيدهيس «هللا ليبس يف ىذألاو نتفلا ىلع اوربصو «ناطيشلاو «سفنلاو «هللا ءادعأ اودهاج نيذلا نونمؤملاو (19)

 نم عمل ىلاعتو هناحبس هللا نإو . هريغ ىلإو هسفن ىلإ نسحم وهف هتفص هذه نمو «ميقتسملا طارصلا ىلع مهتبثيو «ريخلا لبس

 .ةيادهاو ظفحلاو دييأتلاو ةرصنلاب هح نم نسحأ

 & مورلا ةروس +
 .ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعّطقملا فورح ا ىلع مالكلا قبس رمال (1)

 ديزت ال «نمزلا نم ةدم يف ٌسرفلا ٌمورلا بِلْعَي فوسو ء«سراف» ىلإ «ماشلا» ضرأ ىندأ يف مورلا س سراف تبلغ )۲-٥(

 ىلع مورلا رصتني مويو «هدعبو مورلا راصتنا لبق هلك رمألا ىلاعتو هناحبس هلل .ثالث نع صقنت الو تاونس رشع ىلع

 يذلا زيزعلا وهو «ءاشي نم لذخيو ءءاشي نم رصني ىلاعتو هناحبس هللاو .سرفلا ىلع مورلل هللا رصنب نونمؤملا حرفي سرفلا
 نوكل ؛كلذب نوملسملا حرفو ءنينس عبس دعب سرفلا ٌمورلا تَبَلَعف كلذ ققحت دقو .هقلخ نم ءاش نمب ميحرلا «بلاغي ال

 .هوفّرح نإو باتك لهأ مورلا

4 



 ولا ةروُس نومولی دالا ا

 ال ًامزاج ادعو نينمؤملا هللا دعو (:7)

 سرفلا ىلع ىراصنلا مورلا رصنب «فلختي
 نأ نوملعي ال «ةكم» رافك رثكأ نكلو «نيينثولا

 ايندلا رهاوظ نوملعي (منإو «قح هب هللا دعو ام

 مهعفتي امو ةرخآلا رومأ نع مهو ءاهفرخزو

 .اهيف نوركفي ال «نولفاغ اهيف

 ی  هئاقلو هللا لسرب نوبّذكملا ءالؤه ركفتي ملو (۸)

 اترتا ازا ا ٌدَّشَأ 8 .ًائيشاونوكي لو ؛مهقلخ هنأو ؛مهايإ هلا قلخ يف
 ل جوامع مع ال الإ اهنيبامو ضرألاو تاومسلا هللا قلخ ام

 N ىلع ةلالدلاو ءباقعلاو باوثلاو لدعلا ةماقإل

7-0 

 وهو هيلإ يهتنت ىمسم لجأو «هتردقو هديحوت عير

 مر ءاقلب سانلا نم ًاريثك نإو ؟ةمايقلا موي

 ىلإ مهداعم نأب مهنم ًالهج ؛نوركنم نودحاجل
 .ةرخآلا نع مهنم ٌةلفغو «مهئانف دعب هللا

 نع نولفاغلا هللاب نوبذكملا ءالؤه ْرِسَي موأ (9)

 اودهاشيف «رابتعاو لمأت َرْيَس ضرألا يف ةرخآلا

 هللا لسرب اوبَّذك نيذلا ممألا ءازج ناك فيك

 ءًاماسجأ مهنم ىوقأ اوناك دقو ؟دومثو داعك

 لهآ رَمَع امن رثكأ مهايند اورّمَعف ءاهونكسو روصقلا اوتو ءاهوعرزو ضرألا اوثرح ثيح ةايحلاب عتمتلا لع ردقأو

 مهوبّذكف «ةعطاسلا نيهاربلاو ةرهاظلا ججحلاب مهلسر مهتءاجو .مهتدم لوط الو مهترامع مهعفنت ملف «مهايند «ةكم»

 .نايصعلاو كرشلاب مهسفنأ اوملظ اهنإو «كالهإلا كلذب هللا مهملظي ملو هللا مهكلهأف

 اهزنآ يتلا هتايآب مهتيرخسو هللاب مهبيذكتل ؛اهحبقأو بقاوعلا أوسأ ةرفكلاو ةاغطلا نم ءوسلا لهأ ةبقاع تناك مث )٠١(

 .هلسر ىلع

 :قلخلا عيمج عجري هيلإ مث ءىرخأ ةرم اهتداعإ ىلع هدحو رداقلا وهو ءاهلك تاقولخملا ءاشنإب درفتملا وه هدحو هللا 1

 .هتءاسإب ءيسملاو هناسحإب نسحملا يزاجيف

 .مهتجح عطقنتف ةَرْيَخلا مهبيصتو «باذعلا نم ةاجنلا نم نومرجملا سئيي ةعاسلا موقت مويو )١(

 نوؤربتيو «مهنم أربتت اهنإ لب ءءاعفش هللا نود نم اهنودبعي اوناك يتلا مهتملآ نم مويلا كلذ يف نيكرشملل نكيملو (1

 .هريغ نم بّلطُت الو ءهدحو هلل ةعافشلاف .اهنم

 يف مهف تاحلاصلا نولماعلا «هلوسرو هللاب نونمؤملا امأف ءرفكلا لهأو ناميإلا لهأ قرتفي ةعاسلا موقت مويو )٠١٠(

 .نومّكنيو نو ٌرسيو نومّركي «ةنجلا

 هس هم

 هَ يبدل أَن ترف ِذِيَمْوَبةَعاَسلأ 00007

 | LL ع كاف

E NA 



 ديول ریال ارا

 ل ٍضْرالاَو تو
 ا ن ِتيَمْلأَنِم ا 02

 و ا ِِ ل
 | نخ كردو اهتم دعب سرا

 يمنا شر

 یو يانم تيما

 رک رش آلف یار یر ساک یت داء نمو

 ةو وک تب خو اهني تل جوز
5 

 | يشأ نيرا حنا ويلي نمو تورت

 ْتَلِيْخْلَو ضرار تمساح

 ا ییا د تیل تللو فن

 | گاتا

 تءاج اب اوبَّذكو هللاب اورفك نيذلا امأو (17)

 يف كئلوأف «توملا دعب ثعبلا اوركنأو لسرلا هب
 .ايندلا يف هب اوبّذك ام ءازج ؛نوميقم باذعلا

 هوهّزنو هللا اوحّبس نونمؤملا اأ ايف ( 1810

 تافصب هوْفِصَو ءدلولاو ةبحاصلاو كيرشلا نع

 اهلك مکحراوجبكلذاوققحو «مكتنسلاب لامكلا

 «يشعلا تقوو «نوحبصت نيحو «نوسمت نيح

 ءانثلاو دمحلا -هناحبس- هلو .ةريهظلا تقوو

 .راهنلاو ليللا فو ضرألاو تاومسلا يف

 نم ناسنإلاك تيملا نم يحلا هللا جرخي (19)

 نم تيملا جرخيو «ةضيبلا نم ريطلاو ةفطنلا

 .ريطلا نم ةضيبلاو ناسنإلا نم ةفطنلاك «يحلا

Eءاهفافجو اهي دعب تابنلاب ضرألا يبحيو اأ لذ ميم  
 نب ماما SEE و قلا رر ءب هياء نمو تر قرع ا ا

 .ءازجلاو باسحلل ءايحأ مكروبق ا 29 َّصيالاو ريم ا املا مريو و عمو افرح

 لامكو هتمظع ىلع ةلادلا هللا تايآ نمو (۲۰) 2 ا ت د

 متنأ مث «بارت نم مدآ مكابأ قلخ نأ هتردق © تاق وقل کز ف اوو

 نم نوغتبت «ضرألا يف نيرشتنم نولسانتت رشب

 مكسوفن نئمطتل ؛ًاجاوزأ -لاجرلا اهيأ - مكسنج نم مكلجأل قلخ نأ هتردق لامكو هتمظع ىلع ةلادلا هتايآ نمو )١١(

 موقل هتينادحوو هللا ةردق ىلع ةلاد تايآل كلذ هللا قلخ يف نإ «ةقفشو ةبحم اهجوزو ةأرملا نيب لعجو «نكستواهيلإ

 .نوربدتيو .نوركفتي

 ٌفالتخاو ءاهدادتماو اهعاستا عم ضرألا ُقّلََو دمع ريغب اهعافتراو تاومسلا ٌقْلَح :ةينابرلا ةردقلا لئالد نمو (؟؟)

 .ةريصبو ملع يذ لكل ةربعَل اذه يف نإ «مكناولأ ٌنيابتو مكتاغل

 «بعتلا باهذو ةحارلا لوصح مونلا يف ذإ ؛راهنلا وأ ليللا يف مكل ةحار مونلا هللا لعج نأ ةردقلا هذه لئالد نمو(

 ظعاوملا نوعمسي موقل هتئيشم ذوفنو هللا ةردق لامك ىلع لئالدل كلذ يف نإ ءقزرلا بلطل هيف نورشتنت راهنلا مكل لعجو

 .رابتعاو ركفتو لمأت عامس

 ًارطم باحسلا نم لزنيو «ثيغلا يف نوعمطتو «قعاوصلا نم نوفاختف «قربلا مكيري نأ هناحبس هتردق لئالد نمو (؟ 4)

 لقع هيدل نَّم لكل هناسحإو هتمكح ميظعو هللا ةردق لاك ىلع ًاليلدل اذه يف نإ ءاهفافجو اهبدج دعب ضرألا هب ييحيف

 .هب يدتهي

 1ك



 ءامسلا مايق هتردق ىلع ةلادلا هتايآ نمو (؟5)

 ملف «هرمأب (هتابثو امهرارقتساو ضرألاو

 مش «ضرألا ىلع ءامسلا طقست ملو ءالزلزتت
 متنأ اذإ «ةمايقلا موي ثعبلا ىلإ هللا مكاعد اذإ

 .نيعرسم روبقلا نم نوجرخت
 ضرألاو تاومسلا يف نم لك هدحو هللو (۲۲

 تابنلاو ناويحلاو نجلاو سنإلاو ةكتالملا نم
 نوعضاخ هرمأل نوداقنم ءالؤه لك ءدامجلاو

 .هلامكل

 مث مدعلا نم قلخلا أدبي يذلا هدحو هللاو (۷)

 دعب ايح قلخلا ةداعإو «توملا دعب ايح هديعي
 امهالكو «مهقلخ ءادتبا نم هللا ىلع نوهأ توملا

 لك يف ىلعألا فصولا هناحبس هلو .نّيه هيلع

 عوق ترا ل صف كلك ڪک شا كسي

 عزتي خول وكلي ا

 کک

Eاا  

 نورا رانا

 هب نأ دوج نمو

 نجر اد ضال ممَوَع

 نوقم لڪ ضر لاو
 هَوةَيَلَعنَوْفَأَوْهَومُديج

eبرص  
 En نقركسُل لکا

 7م رهو اَكوسوْفَرْسَنَد اَدوُكسفَرَراَم فةكحرش

 ا مالا مک

 u كل طا 2 :
 8 ۷ يف ميكحلا «بلاغي ال يذلا زيزعلا وهو .ريصبلا

 عيمسلا وهو «ءيش هلثمك سيل «هب فصوي ام

 اليات :© ترون عیال سا .هقلخ رومأ ريبدتو «هلاعفأو هلاوقأ

 ارد تیام کرنل تم أوت 0 0) -نوكرشملااهيأ- مكل ًالثم هللا برض (1)

 أكو متيد ول مكئامإو مكديبع نم مكل له :مكسفنأ نم
 مهايإو مكنأ نورتو «مکقزر يف مككراشي نم

 رارحألا نوفاخت امك مهنوفاخت هيف نوواستم
 ؟هقلخ نم اكيرش هل اولعجت نأب هللا بنج يف كلذب نوضرت فيكف «كلذب اوضرت نل مكنإ ؟مكلاومأ ةمساقم يف ءاكرشلا

 .اهب نوعفتني نيذلا ةميلسلا لوقعلا باحصأل ججحلاو نيهاربلا نّيبن نايبلا اذه لثمب

 نم ةياده ىلع ردقي دحأ الو «ةلالضلاو لهجلا يف مهوكراشف «ملع ريغب مهئابآ ديلقتب مهءاوهأ نوكرشملا عبت تا لب(

 .هللا باذع نم مهنوصُلَخُي راصنأ نم ءالؤه سيلو «دانعلاو رفكلا يف هيدامت ببسب هللا هّلضأ

 هللا رطف يذلا مالسإلا وهو «كل هللا هعرش يذلا نيدلا ىلع رمتساو «كهجو -كعبتا نمو تنأ لوسرلا اهيأ- مقأف (0)

 قيرطلا وهف «هنيدو هللا قلخل ليدبت ال «هدحو هللاب ناهيإلا نم هللا ةرطفب كسمت «هب مككسمتو «هيلع مكؤاقبف «هيلع سانلا
 وه -لوسرلا اهيأ- هب كترمأ يذلا نأ نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو «هتتجو نيم اعلا بر هللا اضر ىلإ لصوملا ميقتسملا

 .هاوس نود قحلا نيدلا

 ةمات ةالصلا اوميقأو ءيهاونلا بانتجاو رماوألا لعفب هوقتاو «هل لمعلا صالخإو ةبوتلاب هللا ىلإ نيعجار اونوكو ("1)

 .ةدابعلا يف هريغ هللا عم نيكرشملا نم اونوكت الو ءاهطورشو اهتابجاوو اهناكرأب
 ًاعبت ؛هضعب اوك رتو هضعب اوذخأف هورّيغو مهنيد اولّذب نيذلا عدبلاو ءاوهألا لهأو نيكرشملا نم اونوكتالو (۴۲)

 ب بزح لك «لطابلا ىلع ًاضعب مهضعب نيعي «مهئارآو مهبازحأو مهئاسؤرل نوعيشتي ءًابازحأو ًاقرف اوراصف «مهئاوهأل

 .لطابلا ىلع مهريغو قحلا ىلع مهنأب مهسفنأل نومكحي «نورورسم نوحرف مدل

{¥ 



 ورسولو ىيا اب

ESE 
e 

 دز ميكرون للم 0

 |١" هيدي َتَم | تيس يف كرة باغ کمک کا ا
00200 

 ماسي نمل قررا طبي هلا نأ اوري

 ٌقَيّمَلا اذ تا مقتلة يق 5
 د و و Tr 2 ص 4

 نودي يرد تیار بح كلك زيبا لورق 5

 (a ك 0
 ةو ارنا امر توُخِلمُملا ره ت

 نشا امو هلأ دنع ياكم سالا لوم آف اول

 کک ERE هجون ودير ا

 لا يف فایل |
 5 o ا 3

 0 هح ءىش نم ألد لعق د ياڪ رش

 مهبر اوعد ءالبو ةدش سانلا باصأ اذإو (78)

 مهحر اذإف ءرضلا مهنع فشكي نأ هل نيصلخم

 نودوعي مهنم قيرف اذإ مهرض مهنع فشكو

 .هريغ هللا عم نودبعيف ءىرخأ ةرم كرشلا ىلإ
 نم مهيلع هب اًتنمو مهانينآ مب اورفكيل (")
 اوعتمتف مهنع ةدشلا لاوزو «رضلا فشك

 هذه يف ةَعَّسلاو ءاخرلاب -نوكرشملا اهنأ-

 باذعلا نم هنوقلت ام نوملعت فوسف ءايندلا

 .باقعلاو

 ًاناهرب نيكرشملا ءالؤه ىلع انلزنأ مأ (70)

 مهكرش ةحصب قطني ءًاعطاق ًاباتكو ًاعطاس

 .هتاياو هللاب مهرفكو
 ةحص نم ةمعن انم سانلا انقذأ اذإو (*5)

 رَّشَأو رطب حرف كلذب اوحرف «ءاخرو ةيفاعو

 فوخو رقفو ضرم مهبصي نإو ءهركش حرفال

 مه اذإ .مهيصاعمو مهبونذ ببسي قيضو

 سانلا رثكأ ةعيبط اذهو «كلذ لاوز نم نوسَيَي
 .ةدشلاو ءاخرلا يف

 ءاشي نمل قزرلا عسوي هللا نأ اوملعي ملوأ (0)

 نم ىلع هقّيضيو ؟رفكي وأ ركشي له ءًاناحتما
 .هتمحر و هللا ةمكح نوفرعيو هللاب نونمؤي موقل تايآل قيبضتلاو عيسوتلا كلذ يف نإ ؟عزج وأ ربصي له ءرابتخا ءاشي

 دسيو هيفكي ام كلمي ال يذلا ريقفلا طعأو ءربلا لامعأ رئاسو ةقدصلاو ةلصلا نم هقح كبيرق -نمؤملا اهيأ- طعأف (۳۸)

 نيذلاو هللا هجو مهلمعب نوديري نيذلل ريخ ءاطعإلا كلذ «ةقدصلاو ةاكزلا نم ليبسلا هب عطقنا يذلا جاتحملاو «هتجاح

 .هباقع نم نوجانلا هللا باوثب نوزئافلا مه كئلوأ «ريخلا لامعأ نم اهريغو لامعألا هذه نولمعي

 دنع ديزي الف «سانلا لاومأ يفومنيو ديزيل ؛ضرقلا كلذ ةدايز بلطو ءابرلا دصقب لاملا نم ًاضرق متيطعأ امو (۳۹)

 هللا هلبقي يذلا وه اذهف ءهباوثل ًابلطو هللا ةاضرم ءاغتبا نيقحتسملل ةقدصو ةاكز نم متيطعأ امو .هلطبيو هقحمي لب «هللا

 .ةريثك افاعضأ مكل هفعاضيو

 روبقلا نم مكثعبي مث «مکلاجآ ءاهتناب مكتيمي مث «ةايحلا هذه يف مكقزر مث -سانلا اهيأ- مكقلخ يذلا وه هدحو هللا (50)

 .هب نيكرشملا ءالؤه كرش نع سّّدقتو هللا هَّزنت ؟ ؟ءيش نم مكلذ نم لعفي نَم مكئاكرش نم له «ءازج لاو باسحلل ءايحأ

 اهفرتقي يتلا يصاعملا ببسب كلذو ؛ةئبوألاو ضارمألا ةرثكو راطمألا ةلقو بدجلاك ءرحبلاو ربلا يف داسفلا رهظ )5١(

 حلصتف ؛يصاعملا نع اوعج ريو -هناحبس- هللا ىلإ اوبوتي يك ؛ايندلا يف اهولمع يتلا مهلامعأ ضعب ةبوقعب مهبيصيل ؛رشبلا
 .مهرومأ ميقتستو «مهاوحأ

 َتكاَميِرَْْلآَوَر رل داسقلار طن ر تباع ا
 س وش .و 3 |

 | ©توفيترَملَ اع ایا تركن
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 مولا ةَروُس نورنا ىا م

 تئج اهب نيبذكملل -لوسرلا اآ- لق (40)

 «لمأتو رابتعا ريس ضرألا ءاحنأ يف اوريس :هب

 , ةبذكملا ةقباسلا ممألا ةبقاع ناك فيك اورظناف

 رمال موب ای نأ لَ رش مهتبقاعاودجت «دومثو داعو «حون موقك

 0 هيلع | مهرثكأ ناك دقف ؟لآم رش مهلآمو بقاوعلا
 E ا ايڪو اوما وجی 7 .هللاب نیک رشم
 | مزل تَرَ يير نآ هياء نموت نير 5 وجت كوبرا اهبأ- كهجو هّجوف ()

ESLEکمر هيض اوبترا شال 0  
 موي ءيجم لبق نم هب كسمتساو «هيهاون ابنت

 EDE أدل 0و دحأ ردقيال يذلا مويلا كلذ ءاج اذإف «ةمايقلا

: 
3 
 ZAD ا
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 رنا عاف و او یا اتسعت بكينا لأ اوربل ؛نيتوافتم ًاتاتشأ قئالخلا تقرفت هدر لع
 طناب حلل سرب ىزأ هَل © نديم 8 .مهارعأ
 نصرك دولا 4 اک واي كلاين || يفهدولخ يهو «هرفك ةبوقع هيلعف رفك نم(؛ 4
 وت کرک وراجع نا نسوي باسا و ی کو |[ د ماف ا اص لمعو نمآ نمو رال

 00 كا ايا هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا هللا يزجيل (55) تیام موق نمر ھه رين ت نما کن او 55 0: 0

 اهِتوَمَحْحبَص لالا فک هلا مخ ر تاء لار طناھ ©) ال هنإ .هناسحإو هلضف نم تاح اصلا اولمعو

 نتو کے ا ل كاد 9 .مهيلع هبضغو هطخسل نيرفاكلا بحي
 قحلا هلإلا هنأ ىلع ةلادلا هللا تايآ نمو (57)

 لاسرإ هتردق ميظع ىلعو هل كيرشال هدحو

 هب ايحت يذلا رطملا هلازنإب هتمحر نم مكقيذيلو ؛سوفنلا كلذب رشبتستف ءباحسلل اهتراثإب تارشبم رطملا مامأ حايرلا
 نأ لجأ نم كلذ هللا لعف ؛اهريغو ةراجتلاب هلضف نم اوغتبتلو «هتئيشمو هللا رمأب رحبلا يف نفسلا يرجتلو ءدابعلاو دالبلا

 .هدحو هودبعتو همعن هل اوركشت

 نم مهنورذحيو .ديحوتلا ىلإ مهنوعدي نيرذنمو نيرشبم مهموق ىلإ ًالسر -لوسرلا اهيأ- كلبق نم انلسرأ دقلو (۷)
 .مهنم تائيسلا اوبستكا نيذلا نم انمقتناف مهرب مهرثكأ رفكف «ةعطاسلا نيهاربلاو تازجعملاب مهوؤاجف ؛كرشلا

 .اونمؤي ملو «كبيذكت ىلع اورمتسا نإ كب نيبذكم اب لعفن كلذكو «لسرلا عابتأ نينمؤملا انرصنو «مهانكلهأف
 .ةقرفتم ًاعطق هلعجيو «ءاشي فيك ءامسلا يف هللا هرشنيف «ءاملاب ًالقثم ًاباحس ريثتف حايرلا لسري يذلا وه -هناحبس- هللا (5)

 .مهيلإ كلذ فرص هللا نأب نوحرفيو نورشبتسي مه اذإ هدابع ىلإ هللا هقاس اذإف «باحسلا نيب نم جرخي رطملا ىرتف

 .مهنع هسابتحا ببسب ؛طونقو سأي يفل رطملا لوزن لبق نم اوناك نإو (44)

 دعب ضرألا هللا هب ييحي فيك ءرجشلاو عورزلاو تابنلا يف رطملا راثآ ىلإ ربدتو لمأت رظن -دهاشملا اهيأ- رظناف )٠١(

 .ءيش هزجعي ال ريدق ءيش لك ىلع وهو «ىتوملا يبحمل ضرألا هذه ءايحإ ىلع رَّدَق يذلا نإ ؟اهبشعيو اهتبنيف ءابتوم

 0 هع جر ها جوا عسب
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 ار مهابنو مهعورز ىلع انلسرأ نئلو (01)

 «حيرلا كلتب دسف دق مهابن اوأرف «ةدسفم
 یار قول يش

 دعب نم اوثكمل ءًارفصم هترضخ دعب نم راصف

 .همعن نودحجيو هللاب نورفكي هل مهتيؤر

 تام نم عمال -لوسرلا اهيأ- كنإف (00» 8| ركفلَح ىِذ 8 تتر

 الو عزجت الف ءقحلا ع(اس نع هنذأ دس وأ ءهبلق هلا دعب رعج هَ ٍفْعَض ركب لَعَجيُت ِفْعَص عضم
 مهنإف «كب نيك رشملا ءالؤه نايإ مدع ىلع نزحت 8 الا 0

 ولو نورعشي الو «نوعمسی ال ىتوملاو مصلاك

 كنع نيبئاغ اوناك اذإ فيكف «نیرضاح اوناك

 ؟نيربدم

 هامعأ نم دشرمب -لوسرلا اهيأ- تنأ امو (07)

 الإ عافتنا عاس عمست ام .ىدهلا قيرط نع هللا

 رمال نوم نوصضاخمهف اتایآب نمي نک ا يروتتك ع کک زدت کک
 . هللا

 ءام نم مكقلخ يذلا وه ىلاعت هللا (05)

 دعب نم لعج مث «ةفطنلا وهو «نيهم فيعض

 دعب نم لعج مث «ةلوجرلا ةوق ةلوفطلا فعض
 ام هللا قلخي مرهلاو ربكلا فعض ةوقلا هذه

 «هقلخب ميلعلا وهو «ةوقلاو فعضلا نم ءاشي
 .ءيش لك ىلع رداقلا

 اوبذك ءنمزلا نم ةريصق ةرتف ريغ ايندلا يف اوثكم ام نوكرشملا مسقي مهروبق نم قلخلا هللا ثعبيو ةمايقلا ءيجت مويو (05)

 .لسرلا هب تءاج يذلا قحلا نوركنيو ءايندلا يف نوبذكي اوناك امك مهمسق يف

 نم هملع يف قبس ام هللا بتك يف متثكم دقل :نينمؤملاو ءايبنألاو ةكئالملا نم هللاب ناريإلاو ملعلا اوتوأ نيذلا لاقو (07)

 .هب متبّدكو ءايندلا يف هوتركنأف «نوملعت ال متنك مكنكلو ثعبلا موي اذهف «متثعُب نأ ىلإ متقلح موي
 نوبقاعُي لب ؛ةعاطلاو ةبوتلاب ىلاعت هللا ءاضرإ مهنم بلطُي الو «راذعأ نم هنومدقي ام نيملاظلا عفني ال ةمايقلا مويف (01)

 .مهيصاعمو مهتائيسب

 مهتئج نئلو ءالعو لج هللا ةينادحو تابثإو مهيلع ةجحلا ةماقإ لجأ نم لثم لك نم نآرقلا اذه يف سانلل انيب دقلو (0)

 ايف نولطبم الإ -كعابتأو لوسرلا اهيأ- متنأ ام :كب اورفك نيذلا َنلوقيل كقدص ىلع لدت ةجح يأب -لوسرلا اهيأ-

 .رومألا نم هب اننويجت

 ربعلا هذه نم هللا دنع نم -لوسرلا اهيأ- هب مهيتأت ام ةقيقح نوملعي ال نيذلا بولق ىلع هللا متخي متخلا كلذ لثم (09)

 .تانيبلا تايالاو

 قح باوثو نيكمتو رصن نم هب هللا كدعو ام نإ «كل مهبيذكتو كموق ىذأ نم كلاني ام ىلع -لوسرلا اهبأ- ربصاف )1١(

 .ءازجلاو ثعبلاب نوقّدصي الو ءداعيملاب نونقوي ال نيذلا كنيد نع كّنّرفتسي الو «هيف كش ال

۰ 



 4 ناقل ةروس

 ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس 4 ملا (1)

 .ةرقبلا ةروس لوأ يف

 ةمكحلا يذ نآرقلا تايآ تايآلا هذه (۲)

 .ةغلابلا

 اونسحأ نيذلل ةمحرو ىده تايآلا هذه (۳)

 هب مهرمأ امو «نآرقلا يف هللا لزنأ مب لمعلا

 .ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسر

 داق روش ورغول ىدا اجلا
 1 دحض 9

UE 7 a وک 3 کا ب“ 
yc KS RL <3 

 3 ا

 ِِ م در غرو
 نست 0 اهتاقوأ يف ةلماك ةالصلا نودؤي نيذلا (4)

 ءاهيقحتسمل مهيلع ةضورفملا ةاكزلا نوتؤيو

 .نولقوي ةرخآلا رادلا يف ءازجلاو ثعبلاب مهو

 ىلع ةقباسلا تافصلاب نوفصتملا ككلوأ (5)

 يف نوزئافلا مه كئلوأو ءرونو مهبر نم نايب

 .ةرخآلاو ايندلا

7 TT 
aT | 

 وهو- ثيدحلا وه يرتشي نم سانلا نمو (7)

 -هتاضرم نع دصيو هللا ةعاط نع يهلي ام لك

 «ىوه لا قيرط ىلإ ىدحملا قيرط نع سانلا لضيل
 باذع مهل كتلوأ «ةيرخس هللا تايآ ذختيو

 مزو مهني
 هذه نمو «ًأرمص هينذأ يف َنأك ءًائيش عمسي مل هنأك «ربتعم ريغ رّبكتو «هللا ةعاط نع ضرعأ نآرقلا تايآ هيلع ىلتت اذإو (۷)

 .ةمايقلا موي رانلا يف عجوم ملؤم باذعب -لوسرلا اهيأ- هرّشبف هلاح

 .تانجلا يف ميقم ميعن مه كئلوأ ءاهب اورمأ يتلا تاح اصلا اولمعو هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نإ (۸)
 دعو فلخت ال هناحبس وهو .ًاقح ادعو كلذب هللا مهدعو «لوزت الو عطقنت ال ٌةيدبأ ةايح تانجلا كلت يف مهتايحو (9)

 .هريبدت يف ميكحلا «هرمأ يف زيزعلا وهو
 دسفتف كرحتتو برطضت التل ؛ةتباث ًالابج ضرألا يف ىقلأو ءاهبودهاشت اك دمع ريغب اهعفرو تاومسلا هللا قلخ )٠١(

 عفان جيم جوز لك نم ضرألا نم هب انتبنأف ءًارطم باحسلا نم انلزنأو «باودلا عاونأ فلتخم ضرألا يف رشنو «مكتايح
 .رظنملا نسح

 لب ؟هللا نود نم اهنودبعت يتلا مکتهآ تقلخ اذام :-نوكرشملا اهيأ- ينورأف هللا قلخ وه هنودهاشت ام لكو(2)

 .ةماقتسالاو قحلا نع نيب باهذ يف نوكرشملا

 فلل



 ت ا وهو) اندابع نم ًاح اص ًادبع انيطعأ دقلو )١١(

 5 نرو 2

 لقعلاو نيدلا يف هقفلا يهو ءةمكحلا (نامقل 57 كا

 هّمَعِن هلل ركشا :هلانلقو «لوقلا يفةباصإلاو #2 0 راو

 ETE WE نرفع ویال نک ١
 «هركش نع ينغ هللا نإف هّمَعِن دحج نمو هيلع 6 00 إلا 2 0 0

 .لاح لك ىلع ءانثلاو دمحلا هل ؛هيلإ جانم ريغ 047 | يدق رڪشا نأ نزاع قر اور نو لاخر
 هنبال نامقل ةحيصن -لوسرلا اهيأ- ركذاو (۱۳)

 ملظنف هللاب كرشت ال ينب اي :ًاظعاو هل لاق نيح

 .اهعشبأو رئابكلا مظعأل كرشلا نإ ؛كسفن

 ناسحإلاو هيدلاو رب ناسنإلا انْرَمأو )

 هلمحو «فعض ىلع ًافعض همأ هلك ءامهيلإ

ISانلقو «نيماع ةدم يفةعاضّرلانعهماطفو 1#  

 ها ع هل د 7 1 : لعل فوزا

 .قحتسي اب الك يزاجأف اإ و
 ا الك يز ع نيل ريال يديد شالو رولا 0

 كادلاو -نمؤملا دلولا اهيأ- كدهاج نإو 3 )١5(

 سيل امم يايإ كتدابع يف يريغ يب كرشت نأ ىلع ديوتي رت لانة
 هللا يصاعم نم ةيصعمب كارمأ وأ «ملع هب كل )رو تراک دونا

 ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنأل ؛هعطت الف .
 نمآو ّيلإ عجرو «هبنذ نم بات نم قيرط -نمؤملا نبالا اهيأ- كلساو «هيف مثإ ال ايف فورعملاب ايندلا يف مهبحاصو «قئاخلا

 .هلمعب لماع لك يزاجأو ءايندلا يف هنولمعت متنك اب مكربخأف «مكعجرم ّلإ مث «ملسو هيلع هللا لص دمحم يلوسرب

 ناكم يأ يف وأ «لبج نطاب يف -رغصلا يف ةيهانتملا يهو- لدرخ ةبح رْذَق تناك نإ ةنسحلا وأ ةئيسلا نأ ملعا ّينب اي(

 .مهلامعأب ريبخ هدابعب فيطل هللا نإ .اهيلع باجيو «ةمايقلا موي اهب يتأي هللا نإف ءضرألا يف وأ تاومسلا يف

 بسحب ةمكحو ِنيلو فطلب ركنملا نع هّناو .فورعملاب رمأو ءاهتابجاوو اهطورشو اهناكرأب ةمات ةالصلا مقأ ّينب اي (1)
 نم هب هللا رمأ ام اياصولا هذه نأ ملعاو ءركنملا نع كيبنو فورعملاب كرمأ لباقم ىذألا نم كبيصي ام لّمحتو .كدهج

 .اهيلع صرحلا يغبني يتلا رومألا

 نيب ضرألا يف شمت الو «م هيلع ًارابكتساو مهل كنم ًاراقتحا ؛كوملك وأ مهتمّلك اذإ سانلا نع كهجو ُلِمالو (10)

 .هلوقو هتئیهو هسفن يف ٍابتم ربكتم لك بحي ال هللا نإ ءأرتخبتم ًالاتم سانلا

 اهجدالبب ةفورعملا ريمحلا توصل اهضغبأو تاوصألا حبقأ نإ «هعفرت الف كتوص نم ضفخاو «كيشم يف عضاوتو (9)

 .ةعفترملا اهتاوصأو

41۲ 



 ام مكل لّلذ هللا نأ -سانلا اهيأ- اورت ملأ (؟0)
 باحسلاو رمقلاو سمشلا نم تاومسلا يف

 ٌباودلا نم ضرألا يفامو «كلذ ريغو

 مكّمعو «ىصحيال ام كلذ ريغو ءءاملاو رجشلاو

 ةنطابلاو ؛حراوجلاو نادبألا ىلع ةرهاظلا همعنب

 ال امم مكل هرخَّدا امو ءبولقلاو لوقعلا يف

 هللا ديحوت يف لداجي نم سانلا نمو ؟هنوملعت

 الو ءنايب الو ةجح ريغب هل ةدابعلا صالخإو

 .هاوعد ةقيقح نربي نيبم باتك
 هللا ديحوت يف نيلداجملا ءالؤهل ليقاذإو )5١(

 هيبن ىلع هللا لزنأ اماوعبتا :ةدابعلاب هدارفإو

 ناك ام عبتن لب :اولاق مل سو هيلع هللا لص دمحم

 نولعفيأ «مانصألا ةدابعو كرشلا نم انؤابآ هيلع

 نورشيلا5ى يااا

 هلل یف ا

 3 ايتار ری کلر یکه الر ولور

 کک ابا ِهَعانَدَجَواَم ل

 17 قست 0 0

 تكس نري اكرم هر

 دي ا اعام دره هع ماتا 59 0

eo) 1تنازع ٍَمُهُيَط دَر لیل  

 وقيل قزال وتلا کک
 مه هنييزتب ؛مهوعدي ناطيشلا ناك ولو «كلذ

 راثلا باذع ىلإ هللاب مهرفكو «مهلامعأ ءوس
 ؟ةرعتسملا

 نأ س TT ل  هبر ىلإ هدصقو هلل هتدابع صلي نمو (۲۲)
 ت ا هيمو سوسو ل ب |  دقف .هلامعأل نقتم هلاوقأ يف نسحم وهو ىلاعت

 2 €  .هتنجو هللا ناوضر ىلإ لصوم ببس قثوأب ذخأ
 يزاجيف «رومألا لك ريصت هدحو هللا ىلإو
 .هتءاسإ ىلع ءىبملاو «هناسحإ ىلع نسحملا
 -لوسرلا اهيأ- هيلع سأت الف رفك نمو (۲۳)
 يتلا ةثيبخا مهلامعأب مهربخنف «ةمايقلا موي مهريصمو مهعجرم انيلإ «غالبلاو ةوعدلا نم كيلع ام تبدأ كنأل ؛نزحتالو

 .ناطيشلا ةعاط راثيإو هللب رفكلا نم مهرودص نكتب ميلع هللا نإ ءاهيلع مهيزاجن مث ءايندلا يف اهولمع
 .منهج باذع وهو «عيظف باذع ىلإ مهقوسنو مهئجلت ةمايقلا موي مث ءةليلق ةدم ةينافلا ايندلا هذه يف مهعتمن (؟ 5)

 لقف كلذ اولاق اذإف هللا َنّلوقيل ؟ضرألاو تاومسلا قلخ نَم :هللاب نيكرشملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- تلأس نئلو )٠١(

 هل يذلا نّم نوربدتي الو نورظني ال نيكرشملا ءالؤه رثكأ لب .مكسفنأ نم مكيلع لالدتسالا رهظأ يذلا هلل دمحلا :مه
 .هريغ هعم اوكرشأ كلذلف ءركشلاو دمحلا

 وه هللا نإ .هريغ دحأ ةدابعلا قحتسي الف ءًاريدقتو ًاداجيإو ًاديبعو اكلم ضرألاو تاومسلا يف ام لك -هناحبس- هلل ( ١

 .لاح لك ىلع ءانثلاو دمحلا هل «هقلخ نع ينغلا
 كلذو مالقألا كلتب بِتُكو .ىرخأ رحبأ ةعبسب دّمّيو ءا دادم ٌرحبلاو ًامالقأ تيرُب اهلك ضرألا راجشأ نأ ولو (۲۷)
 دفنت لو «دادملا كلذ دفنلو مالقألا كلت ترسكتل ؛هلسرو هتكئالم ىلإ هاحوأ امو ءهمْكُحو هملع نم هللا تاملك دادملا

 ةفص تابثإ ةيآلا يفو .هقلخ ريبدت يف ميكح «هب كرشأ نم هماقتنا يف زيزع هللا نإ .دحأ اهب طيح ال يتلا ةماتلا هللا تالك

 .هناحبس هلاكو هلالجب قيلي اك ةقيقح -ىلاعت- هلل مالكلا
 عيمس هللا نإ .اهثْعَبو ةدحاو سفن َقْلَخك الإ رسيلاو ةلوهسلا يف ةمايقلا موي مكُتْمَب الو -سانلا اهيأ- مك ام (۲۸)

 .اهيلع مكيزاجيسو «مكلامعأب ريصب «مكلاوقأل
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 ا همن دج
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 ناقل روش تولوا 5

 ءليللا تاعاس نم ذخأي هللا نأ رت ملأ (۲۹)

 مكل لّلذو ؛راهنلا رصقيو ليللا لوطيف .راهنلا
 ىلإ هرادم يف اهنم لك يرجي < ءرمقلاو سمشلا

 ير 5 f 8 لا وزوُد نم

 ؟ءيش اهنم 3 ىفخي «رش وأ ريخ نم ١ 8 1 تيقن چ 000

 اوملعتل ؛هللاةرذق ميظع نم هلك كلذ ("0>» 43 ةع e لاف یر كلف
aTهلاعفأو هتافصو هتاذ يف قحلاوه هللا نأ اورقتو 25 نر یشعا 8 » 

 وه هللا نأو «لطابلا هنود نم نوعديام نأو #م# لا لار < اک نا نب َنيِصلْخُم هاا ود رَ 07

 «هتاقولخم عيمج قوف هرهقو هرذَقو هتاذب يلعلا : و کا ا توق چ
 2_ 1 ودحر د یت قمح

 «هل عضاخ هادعام لکو «ءيش لك ىلع ريبكلا A روكراتح لڪ لإ 3

 .هاوس نَم نود دبعُي نأ قحتسملا هدحو وهف ا و
 يرجت نفسلا نأ -دهاشملااهبأ- رتملأ("0) اي هلان اس ا

 هوس سس هينا E A تك ا ؛هقلخ ىلع هنم ةمعن هللا رمأب رحبلا ف 5 E 0 مود سو
 نإ ؟هب نوربتعت ام مكيلع هججحو هربع نم 8 اور, و
 راّبص لكل تالالدل رحبلا يف نفسلا يزج يف 9| بلا ريوةعاَسلا معدنه د دورا
 روکش «هرادقآ ىلعو هتعاط ىلعو هللا مراحم نع اع دادام اشن یر5ا یار لآ قاَمْرَكَكَيَو

 7 EE تش ایا ردنا .همعنل م قرح ٍ 7

 مِهْتَلَعو نفسلا نوكرشملا بكر اذإو (۳) لإ ج ES ا و 2
 مهباصأ كلابجلاو بحسلاك مهوح نم جاومألا | | 2 0 ر 9 1

 للا ىلإ اوعزفف «قرغلا نم رعذلاو فوخلا ,
 ربلا ىلإ مهاجن لف «هل مهءاعد اوصلخأو

 ىلع ةلادلا انججحو انتايآب رفكي امو ءاهل دحاج هللا ةمعنب رفاك مهنمو ءلامكلا هجو ىلع هللا ركشب مقي مل طسوتم مهنمف

 .هيلع هللا معنل دوحج «دهعلل ضقان رادغ لك الإ انتينادحوو انتردق لامك

 نع دلاو هيف ينغي ال يذلا ةمايقلا موي اورذحاو «هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب هوعيطأو مكبر اوقتا سانلا اهيأ اي (۳۳)

 الو ,ىرخألا مكيسنتف اهفرخزو ايندلا ةايحلاب اوعدخدت الف هيف بير ال قح هللا دعو نإ ًاَئيش هيبأ نع دولوم الو هدلو
 .سنإلاو نجلا نيطايش نم عداخ هللاب مكنعدخي
 ؛هريغ دحأ كلذ ىلع ردقي ال ءباحسلا نم رطملا لزني يذلا وهو «ةعاسلا موقت ىتم ملعي -هريغ ال هدحو- هللا نإ(

 صتخملا وه ىلاعت هللا لب .تومت ضرأ ّيأب سفن ملعت امو ءاهدغ يف سفن لك هبسكت ام ملعيو «ثانإلا ماحرأ يف ام ملعيو

 .اهنم ءيش هيلع ىفخي ال «نطاوبلاو رهاوظلاب طيح ريبخ ميلع هللا نإ .هعيمج كلذ ملعب

٤ 



 4 ةدجسلا ةروس +
 ةعطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس #« َملا#(١)

 .ةرقبلا ةروس لوأ يف

 هللا لص دمحم هب ءاج يذلا نآرقلا اذه (۲)

 بر «هللا دنع نم لزنم هنأ كش ال ملسو هيلع

 .نيعمجأ قئالخلا

 هللا لص دمحم قلتخا :نوكرشملا لوقيأ لب ()

 تباثلا قحلا وه لب ءاوبَّذك ؟نآرقلا ملسو هيلع

 رذنتل ؛كبر نم -لوسرلا اهيأ- كيلع لزنملا

 «نودتيي مهلعل كلبق نم ريذن مهتأي مل ًاسانأ هب
 .كب اونمؤيو ؛هورثؤيو هب اونمؤيو قحلا اوفرعيف
 امو ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا هللا ()

 نأ رداق وهو ءاهملعي ةمكحل ؛مايأ ةتس يف اههنيب

 ٍةَكَجتَلا ةَروُس ورشی اجا

3 ْ TT 

 2 د 2 و

 تف ضلال مشل َركْلا ا
 3 كاك تونس ّئادفم منكم فە

 نَسحأ ىلا © زیر; شاول ع

 8 عالم

 e درا ویک |

OE 
 هناحبس ىوتسا مث «نوکتف «نكا ةملكب اهقلخي 3

 ءاوتسا «هشرع ىلع- عفتراو الع :يأ- ىلاعتو

 ءاوتساب هّبشي الو ءفّيكي ال «هلالجب قيلي

 يلي يلو نم -سانلا امأ- مكل سيل .نيقولخلا
 نم اوجنتل ؛هللا دنع مكل عفشي عيفشوأ «مكرومأ

 «-سانلا اهيأ- نوركفتتو نوظعتت الفأ «هباذع

 ؟ةدابعلا هل اوصلختو ةيهولألاب هللا اودرفتف
 ةنس فلأ هرادقم موي يف هللا ىلإ ريبدتلاو رمألا كلذ دعصي مث «ضرألا ىلإ ءامسلا نم تاقولخملا رْمَأ ىلاعت هللا ربدي (0)

 .اهتوّدعت يتلا ايندلا مايأ نم

 هتدهاش اهب لاعو ءسوفنلا هيفختو رودصلا هنك امم ءراصبألا نع بيغي ام لكب ماع «نيملاعلا نوؤشل رّبدملا قلاخلا كلذ (7)

 .نينمؤملا هدابعب ميحرلا «بّلاغي ال يذلا رهاظلا يوقلا وهو ءراصبألا

 .نيط نم مالسلا هيلع مدآ وهو «ناسنإلا َقّلَح أدبو ,ءيش لك قّلََح مكحأ يذلا هللا (/)

 .ةنيهم ةقيقر ةفيعض ةفطن نم ةلسانتم مدآ ةيرذ لعج مث (۸)

 مكل لعجو «حورلا هيف خفتيل ؛هل كلملا لاسرإب هحور نم هيف خفنو .هتقلخ نسحأو «هعدبأو ناسنإلا قلخ متأ مث (0

 نيب اهب رّيمُي لقعلا ةمعنو «,صاخشألاو تاوذلاو ناولألاو تاوصألا نيب اهب َرّبمُي ءراصبألاو عمسلا ةمعن -سانلا اهيأ-

 .مكيلع هب معنأ ام ىلع مكبر نوركشت ام ًاليلق .راضلاو عفانلاو رشلاو ريخلا

 نودعبتسي ؟ًاديدج ًاقلخ ْتَعِبْنَأ ضرألا يف ًابارت انماظعو انموحل تراص اذإأ :ثعبلاب نوبذكملا هللاب نوكرشملا لاقو )٠١(

 .نورفاك -ةمايقلا موي- مهر ءاقلب مهنأل ؛دانعو ملظ مهنم وه امنإو «قحلا ىلإ لوصولا نيبلاط ريغ كلذ
 ؛مكلاجآ تها اذإ مكحاورأ ضبقيف «مكب لّكُو يذلا تولا كلم مكافوتي :نيكرشملا ءالؤمل -لوسرلا اهيأ- لق )1١(

 .رشف ارش نإو ريخف ًاريخ نإ :مكلاععأ عيمج ىلع مكيزاجيف «مكبر ىلإ نوُدرُت مث ةدحاو ةظحل اورخأتت نلو

 00 م

1 



 رهبر دع مهس و وسڪ 5 هومر

 وقوم ا
 ا اتش رر

 هع اک

 |١ تيِعَمَحأ سالو ةا يم لوق
 ڪاھ ل

 !© يومن نڪا الاب ادعو

 اوسو ا اإل

 فوج اج 9# ترور

 يلع هو هت

 رهف دراتمواعمط واح ن وعدي ِحِجاَصَمْلأ ع

 نار ةّردنيمُحَل نيل آم
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 شقت توقفي
 اقبادَنكَنكيؤن نكس © دوستای ارج
 ره تحللصاأ ا کک © وتس ود تما

 نومرجملا ذإ -بطاخملا اهنأ- ىرت ولو (۱5)

 دنع مهسوؤر اوضفخ دق ثعبلا اوركنأ نيذلا

 انرصبأ انبر :نيلئاق راعلاو يزخلا نم مهر

 كلسر تناك ام قيدصت كلم انعمسو «انحئابق

 ىلإ انعج راف «كيلإ انب دقو ءايندلا يف هب انرمأت
 ام نآلا اًنقيأ دق انإ «كتعاطب اهيف لمعنل ايندلا

 كنأو «كتينادحو نم نيبذكم ايندلا يف هب انك

 -بطاخملا اهيأ- تيأرولو .روبقلا يف نم ثعبت

 .(يسج ًابطخو «(يظع ًارمأ تيأرل هلك كلذ

 هللاب نيكرشملا ءالؤه انيتآل انئش ولو (۱۳)

 لوقلا قح نكلو «ناهيإلل مهقيفوتو مهدشر

 رفكلا لهأ نم منهج َنألمأل بجوو ينم

 ؛نيعمجأ سنإلاو نجلا يفنص نم ءيصاعملاو

 .ىدحلا ىلع ةلالضلا مهرايتخال كلذو
 رانلا مهلوخد دنع- نيكرشملا ءالؤه لاقي )١١( 8 انهن أو امير راملا ت ٠

 ”خيبوتلا ليبس ىلع ا ر 4 ا روب ر
 ءايندلا ذئاذل يف مكساهغناو ةرخآلا نع مكتلفغ ام لل اتسم وام

 باذع اوقوذو «باذعلا يف مويلا مكانكرت انإ دب ل اعود مصل ليو
 ايندلا يف نولمعت متنك اهب ؛عطقني ال يذلا منهج ١

 .هيصاعمو هللاب رفكلا نم

 اوحّبسو «نيعيطم نيعشاخ مهبرل اودجس مهيلع تيل وأ اهب اوظِعُو اذإ نيذلا اهب لمعيو نآرقلا تايآب قدصي (منإ(15)
 .هل كيرش ال هدحو هتدابعو «هل حيبستلاو دوجسلا نع نوربكتسي ال مهو «هدمحب مهدوجس يف هللا

 اقوخ مهبر نوعدي ءليللا ةالص يف مهبرل نودجهتي مونلا شارف نع هللا تايآب نونمؤي نيذلا ءالؤه بونج عفترت ()
 .هليبس يفو هللا ةعاط يف نوقفني مهانقزر امو «باوثلا يف ًاعمطو باذعلا نم

 .ةحاصلا مهلامعأ ىلع مهل ءازج ؛ردصلا هل حرشنيو «نيعلا هب رعت ام نينمؤملا ءالؤه هللا رخّدا ام سفن ملعت الف (10)

 نووتسي ال ؟رخآلا مويلاب بذكو هلسرو هللاب رفك نم لثم «هدیعوو هدعوب ًاقدصم هلوسرو هلل ًاعيطم ناك نمفأ (۱۸)

 ببسب ؛باذعلا اوقوذف :

 .هللا دنع

 اهب مهل ًءازج ؛مهل ةفايض اهميعن يف نوميقيو ءاهيلإ نووأي تانج مهؤازجف هب اورا اب اولمعو هللاب اونمآ نيذلا امأ (۱۹)
 .هتعاطب ايندلا يف نولمعي اوناك

 ليقو ءاهيف اوديعأ اهنم اوجرخي نأ اودارأ املك منهج مهرقتسمف هيصاعمب اولمعو هللا ةعاط نع اوجرخ نيذلا امأو )۲١(

 .ايندلا يف نوبذكت هب متنك يذلا رانلا باذع اوقوذ :-ًاعيرقتو ًاخيبوت- مهل

 قلع



 ٍةَدَجَسلا ٌةَروُس َنوُرَشِعلاَوىداَ رج

 بئاصملاو نحملاو ءالبلا نم ىندألا باذعلا

 ١ ثيح «ةمايقلا موي ربكألا باذعلا لبق ايندلا يف
 Ee ر ا

 روم تنم ںیہ مرج مالا هتعرف ےب نوبوتيو نوعجري مهلعل ؛منهج ران يف نوبّذعُي

 اج لنز کک ٍ .مهبونذ نم

 ا 2 7 0 ت ظعتي ملف ءهلک كلذ نع ضرعأ مث «هللا لئالدب

 وه كير نإ تونو وتار اتص امل 0 نيمرجملا نم انإ ءاهنع ريكتسا هنكلو «هظعاومب
 تولو هِفْاوَكاَمْضَةَمَيِقْلاَم مو Ne E وَفي ١ مو «هججحو هللا تايآ نع اوضرعأ نيذلا

 ا ت > | .نومقتنم ءابم اوعفتن
 نورا قرم اتتان OS Sn و

 e e ا -_ اهيأ- كانيتآ اك ةاروتلا ىسوم انيتآ دقلو (۲۳)

 دوُعَمَسي الفت اد تكلم يفي أ ءال نم كش يف نكت الف «نآرقلا -لوسرلا
- 

 RET ةه َل
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 م ذرب ضلال ملا ُقوُمَناَتأْأَ كاي 7 2 ةاروتلا انلعجو «جارعم او ءارسإلا ةليل ىسوم
 e 37 اڪ اتار ےب | SS نع ع لج 3 03 5 0 ل ة

 200000 8 : .ميقتسم قي
 تيد دله وو ووفر 6 ىلإ ةاعدو ةاده ليئارسإ ينب نم انلعجو )۲٤(

 کد ا ب س 2 5
 الرس ميا رمح a 3إ ديحوتلا ىلإ موعديو ءسانلا مهب ٌمتأي ريخلا
 0 اع ت 0 ۴ تدخلا 58 4 هذه اولان |منإو «هتعاطو هدحو هللا ةدابعو

 تى ي هللا رماوأ ىلع اوربص نيح ةيلاعلا ةجردلا

 يف ىذألا لّمحتو «هيلإ ةوعدلاو «هرجاوز كرتو
 ىلع نيِقّدصم هججحو هللا تايآب اوناكو «هلیبس

 .نيقيلا هجو

 هيف اوفلتخا ميف لدعلاب ةمايقلا موي مهريغو ليئارسإ ينب نم نيرفاكلاو نينمؤملا نيب يضقي -لوسرلا اهيأ- كبر نإ (1)
 .ٌرانلا رانلا ٍلهأو ةنجلا ةنجلا ٍلهأ لاخدإب هلمعب ناسنإ لك يزاجيو «نيدلا رومأ نم

 ًانايِع اهنودهاشيف «مهنكاسم يف نوشمي ةقباسلا ممألا نم مهلبق نم انكلهأ مك : لوسرلل نييذكملا ءالؤهل نيبتي ملوأ 0

 نم هيلع مه ام نالطبو ؛مهتءاج يتلا لسرلا قدص ىلع اهب ٌلَدَتسُي تاظعو تايآل كلذ يف نإ ؟طولو حلاصو دوه موقك
 ؟اهب نوعفتنيف «هججحو هللا ظعاوم لسرلاب نوبذكملا ءالؤه عمسي الفأ ءكرشلا

SS 

 لعف يذلا هللا نأ اوملعيف «مهنيعأب معنلا هذه نوري الفأ ؟هب نوشيعيف مهنادبأ هب ىذغتتو «مهماعنأ هنم لكأت هناولأ ًافلتخم

 ؟مهروبق نم مهرّْشَتو تاومألا ءايحإ ىلع رداق كلذ

 معلا لو ورع عملا مكااجوم :نولوقيف «باذعلا هللاب نوكر شملا ءالؤه لجعتسي )١(

 ؟مكاوعد يف نيقداص متنك

 مهالو «ممناميإ رافكلا عفني ال توملا هيف نونياعتو «مكباقع هيف عقي يذلا ءاضقلا موي :-لوسرلا اهيأ - مه لق(

 .ةعجارملاو ةبوتلل نورخؤي
 نوصبرتمو نورظتنم مهنإ مهب عناص هللا ام رظتناو «مهبيذكتب لابت الو «نيكر شمل ا ءالؤه نع -لوسرلا اهيأ - ضرعأف )۳١(

 .ةنملاو دمحلا هلف لعف دقو .مهيلع كرصنيو «مهذيو هللا مهيزخيسف «ءوسلا رئاود مكب

 تفي



 رفا ةروس 00 3

 4 بازحألا ةروس 8 5

 لمعلاب هللا ىوقت ىلع مذ يبنلا اهنأ اي )١( 5 9 لاو نرفع لس

 ؛نونمؤملا كب دتقيلو «همراح بانتجاو هرماوأب لأ ر ر _ ا
 نيرفاكلا عطت الو كنم كلذ ىلإ جوحأ مهنأل ر

 ایکح ۔ءیش لکب أميلع ناک هللا نإ .قافنلا لهأو £

 .هريبدتو هرمأو هقلخ يف ا شری راھ بسوق
 نارقلا نم كبر نم كيلإ يحويام عبتاو () 18 اق ىلا ےس ہوا مجمو و
 نولمعت ام لك ىلع عِلّطم هللا نإ ءةنسلاو (8 تدري ل ا
 .كلذ نم ءيش هيلع ىفخي ال «هب مكيزاجمو E 0 ا وأ ا اوریا نھن

 كرومأ عيج ضّوَفَو ءكبر ىلع دمتعاو (۳) 9 يع او

 د رسا کھ یا لَ و ا
 .هيلإ رابع اتت وون نو طس رخ آبل هو

 يف نيبلق نم رشبلا نم دحأل هللا لعجام )٤( م امين سکور رمو نیلا ف وكن

 ا ير يب ل سرنا تت كسور الا
 راهظلاو) «مكتاهمآ ةمرحك (ةمرحلا يف) نهنم 2 أ و وا او

 ؛يمأ رهظك يلع تنأ :هنأرمال لجرلا لوقي نأ ١ 1 ت 5
 نأ هللا نّيبف «ةيلهاجلا يف ًاقالط اذه ناك دقو 0 صحب 7 ا اددُجوَتََو

 هللا لعج امو «(لاحب اأ ريصت ال ةجوزلا اتقان ولام تكف

 راهظلا نإ لب ءعرشلا يف ءانبأ َنِيَيبَتملا دالوألا 20 7 او

 الف «يدبألا ميرحتلا يف امل ةقيقح ال يسبتلاو تالنت لكك اکر رغم کیا

YES 3الو «ةمرحلا يف مألاك اهنم رّماظملا ةجوزلا نوكت  

 :ٌيِعّدلل صخشلا لوق نم ينبتلاب بستلا تبثي

 قيرط ىلإ مهدشريو «هليبس هدابعل نيو قح ا لوقي هناحبس هللاو هب دبي الو «هل ةقيقح ال مفلاب مالك وهف «ينبا اذه

 .داشرلا

 يتلا نيدلا ةّوخأب -ًاذإ- مهوعداف نييقيقحلا مهءابآ اوملعت مل نإف هللا دنع موقأو لدعأ وه «مهئابآل مكءايعدأ اوبسنا (0)

 مكذخاؤي انإو هودمعتت ملأ طخ نم هيف متعقو اهيف مثإ مكيلع سیلو «هيف مكيلاومو نيدلا يف مكناوخإ مهنإف مهب مكعمجت
 .هبنذ نم بات نمل ًايحر ءأطخأ نمل ًاروفغ هللا ناكو .كلذ متدمعت اذإ هللا
 يبنلا جاوزأ ةمرحو ءايندلاو نيدلا رومأ يف مهسفنأ نم مه برقأو «نينمؤملاب ىلوأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا (1)

 ووذو .هدعب نم ملسو هيلع هللا لص لوسرلا تاجوز حاكن زوجي الف «مهتاهمأ ةمرحك هنأ ىلع ملسو هيلع هللا لص
 يف نوملسملا ناكو) ةرجه او ناهيإلاب ثرإلا نم هعرشو هللا مكح يف ضعب ثاريمب قحأ مهضعب نيملسملا نم ةبارقلا

 ريغ ىلإ -نوملسملا اهيأ- اولعفت نأ الإ (ثيراوملا ةيآب كلذ خست مث «محرلا نود ناميإلاو ةرجهلاب نوثراوتي مالسإلا لوأ
 بجيف ظوفحملا حوللا يف ًابوتكم ًارّدقم روكذملا مكحلا اذه ناك ؛ةيصولاو ناسحإلاو ةلصلاو ربلاو رصنلاب ًافورعم ةثرولا
 هل دايقنالا لاك بوجوو «هسفن نم دبعلا ىلإ ٌّبحأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نوك بوجو ةيآلا ينو .هب لمعلا مكيلع
 .نارسخلاب ءاب دقف نهّبس نم نأو «ملسو هيلع هللا ىلص هتاجوز نينمؤملا تاهمأ مارتحا بوجو اهيفو
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 يارخللا روس نويل ى واللا

 21 نمو ھم ik 8 دادو 8 نييبنلا نم انذخأ نيح -يبنلا اأ - ركذاو (۷)

 | ردها چ نور ورقن ي ا كنم قاثيما انذخأو «ةلاسرلا غيلبتب دكؤملا دهعلا

 ا ا یسیعیو ىَسوُمَو ِ میرم نب ىسيعو ىسومو ميهأربإو حون نمو

 یاب ل نا .(روهشلا ىلع لسرلا نم مزعلا ولوأ مهو)
 ثا 5 3 اوم اَءَنيذَ يس 1 ءادأو ةلاسرلا غيلبتب ًادكؤم ًادهع مهنم انذخأو

 نج ذارکیک ولاة ااا .ًاضعب مهضعب قّدَصُي نأو «ةنامألا

 اڪرام ا 6 ؛لسرلا كئلوأ نم دهعلا كلذ هللاذخأ (8)

 َلَمَسَأ نير کو اج ® ایوب نومك قو يزجبف مهممأ هب مهتباجأ اع نيلسرملا لأسيل
 9 کک اتغلبورد ا زان ركسم .منهج يف ًاديدش ًاباذع : ہا مو ا و سوت ةمايقلا موي نيرفاكلل ّدعأو «ةنجلا نينمؤملا هلا

 | اورو ومولاي كلام هوم هاب نوتظتو | ىلاعت هللا ةمعناوركذا نينمؤملا رشعم اي(9)
 1 القا 1 ةوزغ مايأ «ةنيدملا» يف دا لا
 9 هوو زاهیر ت 1-2 3 ب ا ينل
 ص ہو 2 2 عمتجا نيح .«-قدنخلا ةوزغ يهو-بازحألا

 | ادعو ام صَرَم مرق اک دوهيلاو «(ةنيدملا» جراخ نم نوكرشملا مكيلع

 | 2000 5 دي لطم + هم اوطاحأف ءاهلوح امو «ةنيدملا» نم نوقفانملاو
 تعلتقا ةديدش ًاحير بازحألا ىلع انلسرأق مكب

 جراب وسوه

 ويروي نبوي منَ
 ن e نم ةكتالم انلسرأو «مهرودق تمرو مهمايخ

 و هسفلاا وليست ل ل  ناكو .مهبولق يف بعرلا عقوف ءاهورت مل ءامسلا

 3 هع ڌ لوھ اب اهيات واما کا ١ كلذ نم بلع ىفخيال اريصب نولمعت اهب نا
 6 5 0 عمو هدد .ءيش

 | تۇ | ىلعأ نم مكقوف نم مكوؤاج ذإاوركذا (۱۰)
 2 ۱ نم مكنم لفسأ نمو «قرشملا ةهج نم يداولا

 تصخش ذإو «برغملا ةهج نم يداولا نطب
 «ليواقألا ترثكو «نيقفانملا سأيلا بلغو «بعرلا ةدش نم رجانحلا بولقلا تغلبو «ةشهدلاو ةرّيَحلا ةدش نم راصبألا

 .هتملك يلعي الو «هنيد رصني ال هنأ ةئيسلا نونظلا هللاب نونظتو
 ًاديدش ًابارطضا اوبرطضاو «قفانملا نم نمؤملا فرُعو «موقلا صحنو نينمؤملا ناميإ ريَّتخا بيصعلا فقوملا كلذ يف )1١(

 .مهنيقي ديزيو مهناميإ نيبتيل ؛قلقلاو فوخلاب
 ًالطاب الإ نيكمتلاو رصنلا نم هلوسرو هللا اندعو ام : ناهيإلا ء ءافعض مهو كش مهبولق يف نيذلاو نوقفانملا لوقيذإو )١١(

 .هوقدصت الف ءًارورغو لوقلا نم

 ميدقلا مسالا وهو) «برثي» لهأاي :«ةنيدملا» لهأ نم نينمؤملا نيدانم نيقفانملا نم ةفئاط لوق -يبنلا اهيأ - ركذاو (1)
 لوسرلا نيقفانملا نم رخآ قيرف نذأتسيو ««ةنيدملا» لخاد مكلزانم ىلإ اوعجراف «ةرساخ ةكرعم يف مكل ةماقإ ال («ةنيدملل»

 اودصق امو «كلذك تسيل اأ قحلاو ءاهيلع نوشخيف ءةنصح ريغ اهنأ ةجحب مههزانم ىلإ ةدوعلاب ملسو هيلع هللا لص
 .لاتقلا نم رارفلا الإ كلذب

 مالسإلا نع عوجرلاو هللاب كرشلا نوقفانملا ءالؤه لس مث ءاهبناوج نم «ةنيدملا» بازحألا شيج لحد ولو (15)

 .ًاريسي الإ كرشلا نع اورخأت امو «نيردابم كلذ ىلإ اوباجأل

 الو «برحلا اودهش نإ نوّرفي ال «قدنخلا ةوزغ لبق نم هلوسر دي ىلع هللا اودهاع نوقفانملا ءالؤه ناك دقلو (15)
 هللا دهع ناكو «دهعلا كلذ نع مهأسيو «كلذ ىلع هللا مهبساحيسو «مهدهع اوناخ مهنكلو .داهجلا ىلإ اوعد اذإ نورخأتي

 .هيلع ًابساحم «هنع الوؤسم



 باَرقَحلا وس ار

 ا هلا رارفلا مكعفتي

 متررف نإو «مكلاجآ رخؤي ال كلذ نإف ؛لتقلا

 مكرامعأ ردقب الإ ايندلا هذه يف اوعتمتت نلف

 ىلإ ةبسنلاب ادج ريسي نمز وهو 5 ا يكس 531 ا 0

 .ةرخ 6 1

 يذلا اذ نم :مف -يبتلا اهبأ- لق )017١( م3 5 كيما 5550 الهول |
 راك م درا عع 3 u تورطت هو یول اج وکی

a aنالا ىطعملا هنإف «ةحر مكب دارأ وأ ءًاءوس 5  
 نم مه نوقتا کک i ووش س یوا ب اوما تدي عیني
 .مهرصني ًاريصن الو «مهيلاوي ًايلو هللا نود 5 بحور كيلا بفك لع ةا ادة

 ليبس يف داهجلا نع نيطبثملا ملعي هللا نإ (18) e توب ریا لع َكَِدَناَك ارا هد ا

 ءانيلإ اومضناو اولاعت : مهئاوخ ل نيلئاقلاو هللا € ا

 O | مهلا وذوي بارلا تين اَوْأوَهْدَيَوَل بارلا

 مهليذخت عم مهو هال كاللا مكيلع فاخن 035 کاو ڪور كلب نزعت برقا نيود ا
 ةعمسو ءاير ؛ًاردان الإ لاتقلا نوتأي ال اذه 5 0 لوس فک ندم ھدایت القا 2

 .ةحيضفلا فوخو 3
 لاملاب -نوسؤملااهيأ-مكيلعءالَخب(19) 45 ايڪ هرکدام هلااوجري ناک نمل 8
 نم مهسوفن يف امل ةدوملاو دهجلاو سفنلاو ا 00 00 اد دهرات َباَرحَشَلَنْوِمْوْمْلأ ارال |8
 «توملل ةهاركو ةايحلا يف ًابح ؛دقحلاو ةوادعلا 0 |
 نورظني مهتيأرو كالحلا اوفاخ لاتقلا رضح اذإف شیری ارام وره وسَرو هَل َفَدَصَو |

 نم ًافوخ ؛مهوقع باهذل مهنيعأ رودت «كيلإ

 هرضح نم نيع نارودك «هنم ًارارفو لتقلا

 كئلوأ «ةدسحو ءالخب مئانغلا ةمسق دنع مهارتو «ةيذؤم دادح ةنسلأب مكؤَمر بعرلا بهذو برحلا تهتنا اذإف «توملا

 .ًاريسي هللا ىلع كلذ ناكو ؛مهملامعأ باوث هللا بهذأف «مهمولقب اونمؤي م

NEON NEC ) 
 مكرابخأ نع نوربختسي «ةيدابلا بارعأ نيب «ةنيدملا» نع نيبئاغ اوناك مهنأ نوقفانملا كئلوأ ىّنمتل «ةنيدملا» ىلإ بازحألا

 .مهنيقي فعضو مهتلذو مهنبج ةرثكل ؛ًاليلق الإ مكعم اولتاق ام مكيف اوناك ولو «ديعب نم مكئابنأ نع نولأسيو
 ءابب ِنوَّسأتت ةنسح ةودق هلاوحأو هلاعفأو مل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاوقأ يف -نونمؤملا اهمأ- مكل ناك دقل )١١(

 لك يف هركشو «هرافغتساو هللا ركذ نم ٌرثكأو ءرخآلا مويلاو هللا وجري ناك نَم اهب ىسأتيو اهكلسي |منإف تنس اومزلاف
 .لاح

 :اولاقف ءبرق دق رصنلا دعوم نأ اوركذت ءاهب اوطاحأو «ةنيدملا» لوح اوبَّرحت نيذلا بازحألا نونمؤملا دهاش اًملو )١1١(
 ىلإ رظنلا مهداز امو «هب رَّشب ايف هلوسر قدصو «هدعو هللا زجنأف ءرصنلاو ةنحملاو ءالتبالا نم ءهلوسرو هللا اندعو ام اذه

 .هرمأل ًادايقناو هئاضقل ًاييلستو هللاب ًاناميإ الإ بازحألا

 قيل



 عم مهدوهعب اًوُقوُأ لاجر نينمؤملا نم ()
 نيحو ءارضلاو ءاسأبلا ىلع اوربصو «ىلاعت هللا

 رم 0.

ECT <2  
 نوهت ِهَيِلَعَمَلا اود هعاموفكص لاج نوما

Eدید أ الدنا ر بنَ ور هى ( 

 بارلا ٌةَروُس

 نیلا درو اوف نکا نره بوب ةداهستلاوأ تلا: نشا ىدا رطعتي نم 9 2 ری ل و اهي 02 2 © مهنمو ءءافولاو قدصلا ىلع تام وأ «هللا ليبس زا ةي ومآ َبْدَمْيَوَدِهِقْذ بنيه َصْلأَهَنَأ 2 1 3 1 ا يف دهشتساف «هرذنب هَر نم مف :سأبلا

 يؤمن كوخ اولا رهيو ارْرَمَك 7 اى «هولّدب الو هوضقن الو «هللا دهع او ريغ امو
 0 2 نار یز ابرها .نوقفانملا ريغ

 مهقدص ببسب قدصلا لهأ هللا بيثيل )۲٤(

 یزع ابرها ناک لاق
 بَاب ف فدو رھ يصايص نع ليسأل مَ

 نإ نيقفانملا بذعيو .نونمؤملا مهو مهئالبو
 لبق حوصنلا ةبوتلل مهقفوي ال نأب «مهبيذعت ءاش

 وأ «رانلا اوبجوتسيف «رفكلا ىلع اوتوميف «توملا

 هللا نإ «ةبانإلاو ةبوتلل مهقفوي نأب مهيلع بوتي

 اذإ مهسفنأ ىلع نيفرسملا بونذل ًاروفغ ناك
 .حوصنلا ةبوتلل مهقفو ثيح ؛مه ًاييحر ءاوبات

 نيبئاخ «ةنيدملا» نع رفكلا بازحأ هللا درو )١5(

 يفالو ايندلا يف ًاريخ اولاني مل ءنيظاتغم نيرساخ

 هب مهديأ اب لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو «ةرخآلا

 قب الو بّلاغُي ال ًايوق هللا ناكو .بابسألا نم

 .هناطلسو هكلم يف ًازيزع

 ءاومزّهف فوخلا مهبولق يف ىقلأو «نيملسملا لاتق يف بازحألا مهتناعإل ؛مهنوصح نم ةظيرق ينب دوه هللا لزنأو (17)

 .رخآ ًاقيرف نورسأتو ءًاقيرف مهنم نولتقت

 عرازملاك ةلوقنملا ريغو «يشاوملاو حالسلاو ٌنلحلاك ةلوقنملا مهلاومأو مهنكاسمو مهضرأ -نونمؤملا اهيأ- هللا مككّلمو (30)
 ءيش لك ىلع هللا ناكو .اهلهأ دنع اهتزعو اهتعنمل ؛لبق نم اهتطو نم اونكمتت مل ًاضرأ مكثروأو «ةعينملا نوصحلاو تويبلاو

 .ءيش هزجعي ال ءاريدق

 َنلبقأف اهتنيزو ايندلا ةايحلا ندرت ّنتنك نإ :ةقفنلا ةدايز كنم نبلطي ءكيلع نعمتجا يتاللا كجاوزأل لق يبنلا اأ اي(

 .ءاذيإ وأ ررض نود َنكقرافأو ءايندلا نم يدنع ام ًائيش ّنكعتمأ

 هللا نعطأو «هيلع َّنّدنأ ام ىلع َنْربصاف «ةرخآلا رادلا يف َّنّكل هللا ٌدعأ امو «هلوسراضرو هللا اضر نذرت نتنك نإو (19)

 .(ةرخآلا رادلا يف نه هللا َّدعأ امو .هلوسرو هللا نرتخا دقو) .ًايظع ًاباوث كنم تانسحملل دعأ هللا نإف «هلوسرو

 لعجي نأ بسان ةعيفر نهتناكم تناك الف .نيترم باذعلا اه فَعاضُي ةرهاظ ةيصعمب نكنم تأي نم يبنلا ءاسن اي (30)

 ىلع باقعلا كلذ ناكو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بانجو نيبانجل ةنايص ؛ةظلغم هتبوقع نهنم عقاولا بنذلا هللا

 .ًاريسي هللا

 1 تز کدو ایر توتو
 ع اڪرام کک

 کن كيور لما ايي رق

 6 تيل تاتا هیات ا

 رال ا نة ناو البار

 نذرت

 رو

EESيلع  AEEالعا دج  

 ل جمب کنم تای یاس
 واتا کک ڪسر قَئْعِصُباَد لا

۲١ 



 وو سس

 رای

 ريالا ویل توب

 ات رمزون تضلوا توا 56 9
 RE ار ورتا ا

ED 

 کک

 ا TR ملل

 بارلا ٌةَروُس

 اب لمعتو «هلوسرو هللا نکنم عطت نمو ()

 لمع باوث يلثم اهلمع باوث اهطْعُت هب هللا رمأ
 ؛ً(يرك ًاقزر اه انددعأو ءءاسنلا رئاس نم اهريغ

 .ةنحجلا وهو

 ةلزنملاو لضفلا يف تسل ّيبنلا ءاسناي (*9)

 هللا ةعاطب نتلمع نإ ءءاسنلا نم َنكريغك

 عم نثدحتت الف هيصاعم نع نتدعتباو هلوسرو

 ٌروجف هبلق يف يذلا عمطُي نيل توصب بناجألا

 بجاو بدأ اذهو «مارحلا ةوهشلا يف ضرمو

 نلُقو رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرما لك ىلع

 .ةعيرشلا هركنت ال «ةبيرلا نع ًاديعب ًالوق

 الإ اهنم نجرخت الو «نکتویب َنْمّرْلاو (7)

 لعفي ناك اك «نکنساحم نرهظُت الو .ةجاحل

 ىلع ةقباسلا ةنمزألا يف ىلوألا ةيلهاجلا ءاسن

 لك يف تانمؤملا ءانستلل باطخ وهو «مالسإلا

 يف ةلماك ةالصلا -ّيبنلا ءاسن اي- نيّدأو .رصع نكس تويكس وطفل اومهجورف

 1 رفعه هلاڪ ا تردا

 e ت مل ا ے هل لان

 برسا تق رَصلاَو نق قرصا يَ نمار

 َنَقدَصَمَلاَو تع شكو 52 لَو تب صلو
 م ےک ےک

 َنيِظِفلَلَو يتصلون يتصل ِتَقَدَصَتمْلاَو
 7 وو

 نعطأو هللا عرش مكةاكزلا نيطعأو ءاهاقوأ 4 © اًميِظَعاَرَعلَوَ

 هللا نكاصوأ (نإ ءامهيبنو امهرمأ يف هلوسرو هللا ر 1 7

 ءوسلاو ىذألا ٌنكنع دعبيو «ٌنكيكزيل ؛اذهب ۰
 .ةراهطلا ةياغ مكسوفن رهطيو «-مالسلاو ةالصلا هيلع هتيرذو هتاجوز مهنمو- يبنلا تيب لهأ اي رشلاو

 وهف ههرْذَق ٌّقح هنزٌدقاو هب نلمعاو «ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ثيدحو نآرقلا نم نكتويب يف ىلتي ام نركذاو )۳٤(

 ٌنكراتخا ذإ ّنكب ًاريبخ «ةنسلاو هللا تایآ اهيف ىلتت يتلا تويبلا يف ًنكلعج ذإ ؛ّنكب ًافيطل ناك هللا نإ «نكيلع هللا معن نم

 .اجاوزأ ملسو هيلع هللا لص هلوسرل

 يف نيقداصلاو «تاعيطملاو هلوسرو هلل نيعيطملاو «تاق ٌدصملاو نيق ٌدَّصملاو «تاداقنملاو هللا رماوأل نيداقنملا نإ (*5)

 هللا نم نيفئاخلاو تارباصلاو هراكملا ىلعو تاعاطلا ىلعو تاوهشلا نع نيرباصلاو «تاقداصلاو مهلاعفأو مهلاوقأ

 مهجورف نيظفاحلاو .تائاصلاو لُفَتلاو ضرفلا يف نيمئاصلاو ءتاقدصتم او ٍلْفَّتلاو ضرفلاب نيقدصتملاو .تافئاخلاو

 هللا ّدعأ تاركاذلاو مهتنسلأو مهمولقب ًاريثك هللا نيركاذلاو «تاظفاحلاو تاروعلا فشك نعو «هتامدقمو ىنزلا نع

 .ةنجلا وهو ءًريظع ًاباوثو مهبونذل ةرفغم ءالؤهل

 ففي



 بارلا روس ورشا ینا ا
3 

 ا

 22 ب

 کا اوم وأ |ةؤمالو مؤ كو ال هللا مكح اذإ ةنمؤم الو نمؤمل يغبتي الو (7)

 ا غ اوراتخي نأب «هوملاخي نأ (کح مهيف هل
 ل 0 7 هنو

 رک ك1 2 ءا وسرو هلل دك ىضف ي
 ور هلع تمنا هلع هارن ىذا لوقت دو ميِبم 0

 هع ر ها

RE 

E 
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 1 1 هلا ياو كيفَ كلَ كريم 5 ERE NEE نرش

 ستات قت قع ُقَحَأهَّنآَو سالا تو وید © هقتعأ يذلا ةثراح نب ديز وهو- مالسإلاب هيلع

 يجرح نیما نکیل لاک جور ارطواھنس 3 تمعنأو -ملسو هيلع هللا لص يلا هاّنبتو

 لوعقم هنأ را6 ارو نموا روبان عوتأ ۴ الو شحج تنب بنيز كجوز قبا :قتعلاب هيلع

 تسمن دامن چکنی یک لع 1013© |[ يف -ينلاهبأ  يفختو هديز ايهلل قتاو ءاهقلطت
 ديز قالط نم كيلإ هب هللا ىحوأ ام كسفن

 ام رهظم ىلاعت هللاو ءاهنم كجاوزو هجوزل

 جوزت :اولوقي نأ نيقفانملا فاختو «تيفخأ

 ىففاخت نأ قحأ ىلاعت هللاو «هانبتم ةقلطم دمحم

 تضقنا مث ءاهقلطو هتجاح اهنم ديز ىضق الف

 ةداع لاطبإ يف ةوسأ نوكتل ؛اهكانجوز ءاهتدع

 الو ءاهقالط دعب ىنبتملا ةجوزب جاوزلا ميرحت

 اوجوزتي نأ يف بنذو مثإ نينمؤملا ىلع نوكي
 اذإ نهقالط دعب مهتؤّنبتي اوناك نَّم تاجوز نم
 ال ءالوعفم هللا رمأ ناكو .مهتجاح نهنم اوضق

 .4 رهيب وعدا و: ىلاعت هلوقب تلطبأ مث ءةيلهاج ا يف ينبتلا ةداع تناكو .عنام الو هل قئاع

 هحابأ اک ءاهقالط دعب هات نم ةأرما جاوز نم هل هللا ّلحأ هيف بنذ نم ملسو هيلع هللا لص دمحم بتلا ىلع ناک ام (۳۸)

 .هعوقو نم دبال ًارودقم ًاردق هللا رمأ ناكو «لبق نم اوّل نيذلا يف هللا ةنس «هلبق ءايبنألل

 الو هدحو هللا نوفاخيو «ساتلا ىلإ هللا تالاسر نوني نيذلا :مهنأب مهيلع ىنثأو «نيضاملا ءايبنألا هناحبس ركذ مث(۳۹)

 .اه ًابقارمو مهلارعأ عيمج ىلع هدابع ًابساحم هللاب ىفكو .هاوس ًادحأ نوفاخي

 لكب هللا ناكو .ةمايقلا موي ىلإ هدعب ةوبن الف «نييبنلا متاخو هللا لوسر هنكلو «مكلاجر نم دحأل ًابأ دمحم ناك ام (40)

 .ءيش هيلع ىفخي ال ءأيلع مكلامعأ نم ءيش
 ًاريثك ًارْكذ مكحراوجو مكتنسلأو مكبولقب هللا اوركذا «هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدَص نيذلا اأ اي 4741

 نإف ءبابسألاو ضراوعلا دنعو «تاضورفملا تاولصلا رابدأو ءءاسملاو حابصلا دنع ىلاعت هللا ركذب مكتاقوأ اولغشاو

 .ريخ لك ىلع نيعتو «ماثآلا نع ناسللا فكو «هللا ةبحم ىلإ وعدت ؛ةعورشم ةدابع كلذ

 مالسإلا رون ىلإ لالضلاو لهجلا تاملظ نم مكجرخيل ؛هتكئالم مكل وعدتو .مكيلع ينثيو مكمحري يذلا وه (4)

 .هل نيصلخم نيعيطم اوماد ام مهبذعي ال ءةرخآلاو ايندلا يف ًايحر نينمؤملاب ناكو

E 

 ۵ اودقَم ارق ولازم انکو لت ناول ذاا

 E تيك هوقو أ تكسر ومل
 e ماتی کک
 ِءْوىَنْنُكِبْمَّنَأ ناوين اتال لوس

 0 : ا
 ارن ©
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 ِباَرحَللا ةَروُس

 1 0 ا 5 عَ ا
 ا 2 ت

 َنهوُمْسَْلطَرُم مومل کت اد ارم اء نزا اات
 ب هر سو

 اراز م نالن

 یَا اھ کیی
 کمار وروما تی 926 0

 كَمَا كيتا كيا مكنيِمَ

 ارم عم رجا قل كح تاير كلاڪ تاو

 ايشين تلا ادر نإَيَتلاَهَسَْ َتَبَعَو نَكَسمَُم

 اقام اتل تويم نوذ نوا صلاک

 کليک يما تم تزوجا تز

AESقاتارعا تاگ  

e 
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 موي ةنجلا يف هللا نم نينمؤملا ءالؤه ةيحت )٤(

 دقو هللا باذع نم مهل نامأو «مالس هنوقلي

 .ةنجلا وهو ءانسح ًاباوث مهل دعأ

 ًادهاش كانلسرأ اّنِإ يبنلا اأ اي (545)

 نينمؤملا ًارشبمو «ةلاسرلا مهغالبإب كتمأ ىلع
 نيبذكملاو ةاصعلل ًاريذنو «ةنجلاو ةمحرلاب مهنم

 هدحو هتدابعو هللا ديحوت ىلإ ايعادو «رانلا نم

 «كب رانتسا نمل ًارينم ًاجارسو «كايإ هرمأب

 يف سمشلاك قحلا نم هب تئ اهيف رهاظ كرمأف
 .دناعم الإ اهدحجي ال ءاهتءاضإو اهقارشإ

 مه نأب ناهيإلا لهأ -يبنلا اهيأ- رسيو )٤۷(

 .تانجلا تاضور وهو ءاييظع اباوث هللا نم

 وأ رفاك لوق -لوسرلا اهيأ- عطتالو (18)

 نم كلذ كعنميالو «مهاذأ كرتاو قفانم

 دمتعاو كرومأ لك يف هللاب قثو «ةلاسرلا غيلبت

 ايندلا رومأ لك نم كّمهأ ام كيفكي هنإف ؛هيلع

 .ةرخآلاو

 اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اهيأ اي )٤۹(

 نهب اولخدت ملو ءاسنلا ىلع متدقع اذإ .هعرشب

 اهب نعتمتي ةعتم مكلاومأ نم نهوطعأف «نهيلع اهنوصحت ةّدع نم نهيلع مكل امف «نهوعماجت نأ لبق نم نهومتقلط مث
 .ررض وأ ىذأ نود «ليمجلا تسلا عم نهليبس اولخو «نهرطاوخل ًاربج ؛عسولا بسحب

 هب هللا معنأ ام «ءامإلا نم كنيمي ْثَكَلَم ام كل انحَبأو «نهروهم نهتيطعأ يتاللا كجاوزأ كل انْحَبأ نإ يبنلا اأ اي (00)

 كل انحبأو «كعم نرجاه يتاللا كتالاخ تانبو كلاخ تانبو «كتامع تانبو كمع تانب نم جاوزلا كل انحبأو «كيلع

 .ةبهباب ةأرما جوزتي نأ كريغل سيلو «كل ةصلاخ اهنم جاوزلا ديرت تنك نإ ءرهم ريغ نم كل اهسفن ْتَحَتَم ةنمؤم ةأرما

 يلولا طارتشاو «ءامإلا نم اوؤاش امو «ةوسن عبرأ الإ اوجوزتي الأب مهئامإو مهجاوزأ يف نينمؤملا ىلع انبجوأ ام انملع دق

 يف كردص قيضي الئل ؛كريغ ىلع عّسوُن ملام كيلع انْعّسوو «مهيلع انبجوأ ايف كل انصخر انكلو ؛مهيلع دوهشلاو رهملاو
 ًاروفغ هللا ناكو .هل هميركتو ملسو هيلع هللا لص هلوسرب هللا ءانتعا ةدايز نم اذهو .فانصألا ءالؤه نمي تحكن نم حاكن

 .مهيلع ةعسوتلاب ًايحر «نينمؤملا هدابع بونذل
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 بارلا روس وواو اار ا
2 85 3 5 

 مْسَقلا يف كئاسن نم ءاشت نم رخؤت (01)

 12 ءاتفجكك تكن نمو نهتم مشن نت كيلإ نفتو تیا يف
 E يف كيلع مثإ الف ءاهمْسَق ترخأ نم َتْبَلَط
 0 0 4إ الو نحرفي نأ ىلإ ب رقأ رييختلا كلذ ءاذه
 ١ ملعي هللاو نم تمسق اهب نهلك نيضريو نرحب
 ES 1 ءاسنلا ضعب ىلإ اهلْيَم نم لاجرلا بولق يفام
 0 عدس EOE < ء 2 0 E : ًايلح «بولقلا يف اهب ًايلع هللا ناكو .ضعب نود

LL 39 بكيل اتل أوما تري : ا8 .هاصع نم ىلع ةبوقعلاب لجعي ال 2 لڪ  
 ل ج ابق 8 كتاجوز دعب نم ءاسنلا جّوزت كل لحي ال (29)

 نهدب َجّوزتتو نهقلطت نأ الو «نينمؤملا تاهمأ

 |  ًنهعينص نسح ىلعأركشو ءنه أما ركإ- َنُهريغ
EN 5 5ص  

 ق یی ا#/ ولو -ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا نهرايتخا نم

 نوايا یل نومك هلو ا فاسلا ن ور نج ما
 ترهب واو و و هللا ناكو .كل لالح نهف «ءامإلا نم كنيمي

 رسب رولقل وقل رهط ر ڪل اج ارو نم 7

 > ص ا 51 2 .ءيش ملع هنع بيغي ال «ًابيقر ءيش لك ىلع

 1 اوون لوسمأو دون نأ سنك اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اهيأ اي(
 لوانتل هنذإب الإ يبنلا تويب اولخدت ال هعرشب

 متيعد اذإ نكلو «هجضن نيرظتنم ريغ ماعط
 نيسنأتسم ريغ اوفر صناف متلكأ اذإف ءاولخداف

 مكسانئتساو مكراظتنا نإف ؛مكنيب ثيدحل

 اذإو .هراهظإو قحلا نايب نم يبحتسي ال هللاو «هل قح كلذ نأ عم تويبلا نم مكجارخإ نم ييحتسيف «يبنلا يذؤس

 مكبولقل رهطأ مكلذ ؛رّتس ءارو نم نهولأساف اهوحنو تيبلا يناوأ نم ةجاح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاسن متلأس

 مكل يغبني امو «ةنتفلا ببس ةيؤرلاف ؛لاجرلا رمأ يف as ضرعت يتلا رطاوخلا نم نهبولقو
 مكاذأ نإ هّمَأ جوزتي نأ لجرلل لحي الو «مكتاهمأ نهن ل ؛ًادبأ هتوم دعب نم هجاوزأ اوجوزتت نأ الو هللا لوسر اوذؤت نأ

 .هللا دنع ميظع مثإ هدعب نم هجاوزأ مكحاكنو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .هنم هنع هللا ىن ام تبنتجاو ءرمألا اذه ةمألا هذه تلثتما دقو

 ىلاعت هللا نإف ,مكسوفن يف هوفخت وأ «هنع هللا مکان ام هللا لوسر يذؤي امم -سانلا اهيأ - مكتنسلأ ىلع ًائيش اورهْظُت نإ (04)

 .كلذ ىلع مكيزاجيسو «هومترهظأ امو مكبولق يف ام ملعي
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 ارحل روس نورا نالا

 نم باجتحالا مدع يف ءاسنلا ىلع مثإ ال (05)

 ءانبأو نهناوخإ ءانبأو نهخاوخإو نهئانبأو نهئابآ
 نيكولمملا ديبعلاو تانمؤملا ءاسنلاو نهتاوخأ

 هللا َنْفَِحَو .ةمدخلا يف مهيلإ ةجاحلا ةدشل ؛ن

 نيدبتف «ٌّنكل َدَح ام ني دعت نأ -ءاسنلا اهتيأ-

 نكرتت وأ هنيدبت نأ نکل سيل ام نكتنيز نم
 .هنم باجتحالا نكيلع بجي نم مامأ باجحلا 6 ورخ اوان دلا es 1 هوس هَل 98 ی . و ا 0210 ت ہرا ا

 ل أ ا ا ناك هللا نإ و 8 500 چ موو ٥ر چ م

 ع دا عا 07-2 اتوب نیز © كيم
 .اهيلع مهيزجيسو ءاهرهاظو اهنطاب دابعلا رب 2200 6

 سيم اَمَتِإَواَنَسِهبأ وأَمَسَحَأِر َقَق اويَسَتحأَم
3 
 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يني ىلاعت هللا نإ (07) 9

 نوني هتكئالمو «نيبرقملا ةكئالملا دنع ملسو أ َنيِنِمْؤُمْلَا اسو كات ديو كيرا تل اهدا

 هللا اوقَّدص نيذلا اأ اي «هل نوعديو يبنلا ىلع 1

 هللا لوسر ىلع الص «هعرشب اولمعو هلوسرو للا توفيت وغلا سل نی انتا هدأ اكسر ۇئ
 ةالصلا ةفصو . هل ًايظعتو ةيحت ءايلست اومّلسو ا

0 

 ع

 ةنسلا يف تتبث ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىلع 0 يي ِةَكيِدَمْلا ف توفيرا کھ هفتا
E OES)ىلعو دمحم ىلع لص مهللا» :اهنم «عاونأ ىلع نلت هليل[ وراجع  

 E ا

 ديمح كنإ ءميهاربإ لآ ىلع تیلص اک دمحم لآ ا يا 20

 اك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كراب مهللا ديم ي ق ناول تذل
 .«ديجم ديمح كنإ «ميهاربإ لآ ىلع تكراب

 نم هريغ وأ كرشلاب هللا نوذؤي نيذلا نإ (00/)

 ةرخآلا يف مه َّدعأو «ةرخآلاو ايندلا يف ريخ لك نم مهدرطو هللا مهدعبأ لاعفألا وأ لاوقألاب هللا لوسر نوذؤيو «يصاعملا

 .مهنيبمو مهذب ًاباذع

 ًابنذ اوتأو ءروزلاو بذكلا شحفأ اوبكترا دقف هولمع بنذ ريغ نم لعف وأ لوقب تانمؤملاو نينمؤملا نوذؤي نيذلاو (0)

 .ةرخآلا يف باذعلا هب نوقحتسي حبقلا رهاظ

 رتسل ؛نهفحالمو نهتيدرأ ني نههوجوو نهسوؤر ىلع نيخري نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لق يبنلا اهيأ اي (04)

 هللا ناكو .ىذأ وأ هوركمب نه ضعت الف «ةنايصلاو رتَسلاب نرّيمي ي نأ برقأ كلذ ؛نهسوؤرو نهرودصو نههوجو

 .مارحلاو لالحلا نم مكل حضوأ اهب مكمحر و .فلس ام مكل رفغ ثيح احر ًاروفغ

 رابخألا نورشني نيذلاو «ةبيرو كش مهبولق يف نيذلاو ناميإلا نورهظيو رفكلا نورمضي نيذلا فكي ل نشل (110)
 الإ اهيف كعم نونكسي ال مث «مهیلع كّنطَل ل «مهرورشو مهحئابق نع ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ةنيدم يف ةبذاكلا

 رابخألا رشنو قافنلا ىلع نيميقم اوماد ام ًاليتقت اوتو اور هيف اودجو ناكم يأ يف «هللا ةمحر نم نيدورطم .* ًاليلق ًانمز

 .داسفلاو ةنتفلا ضرغب نيملسملا نيب ةبذاكلا

 ًاليوحت هللا ةقيرطل -يبنلا اهيأ- دجت نلو ءاوناك |منيأ اوّثَمُيو اورّسؤي نأ ةقباسلا ممألا يقفانم يف هتقيرطو هللا ةنس (51)

 الو

 فحل



 رخل ةَروُس ةر ناال

 تقو نع -لوسرلا اهبأ- سانلا كلأسي ()

 ملع امنإ :مه لق ءًاييذكتو ًاداعبتسا ةمايقلا
 -لوسرلا اهبأ- كيرديامو «هللا دنع ةعاسلا

 ؟بيرق اهنامز لعل
 يف هتمحر نم نيرفاكلا درط هللا نإ(575-75)

 ةدقوم ًاران ةرخآلا يف مهل دعأو ,ةرخآلاو ايندلا

 الو نودجي ال ءادبأ اهيف نيثكام «ةرارحلا ةديدش

 «مهرصني ًاريصن الو «مهنع عفاديو مهالوتي

 نيرفاكلا هوجو بلت موي .رانلا نم مهجرخيف
 هللا انعطأ انتيل اي :نيرّيحتم نيمدان نولوقيرانلا يف

 در ل اد .ةنجلا لهأ نم انكف ءايندلا يف هلوسر انعطأو

 ا ابقي كك 6 انبر :ةمايقلا موي نورفاكلا لاقو (18:70)

 ر 0 لع و #)  كرشلا يف انءاربكو لالضلا يفانتمئأ انْعَطأ انإ
 اهات رفضوا تي َقأَدِلَبْبَكَو رأل 8 اتر .ناييإلاو ىدُهلا قيرط نع انولازأف

 يي ها برع ر ھج امون ره نفل 2 هب انبذعت يذلا انباذع أشم باذعلا نم مهَّذع

 هللا ب ويو تڪ رقما ١ ليلد اذه يفو .ًاديدش ًادرط كتمحر نم مهدرطاو
 EE 5 %) هلوسر رمأو هرمأ ةفلاخت يف هللا ريغ ةعاط نأ ىلع
 5 يف عوبتملاو عباتلا نأو «هباقعو هللا طخسل ةبجوم

 .كلذ ملسملا رذحيلف .نوكرتشم باذعلا

 ّيببن اوذآ نيذلا لاثمأ اونوكت الو «لعف وأ لوقب هللا لوسر اوذؤت ال هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اأ اي (19)

 .هاجلاو ردقلا ميظع هللا دنع ناكو روزلاو بذكلا نم هيف اولاق امث هللا هأَريف .ىسوم هللا

 باقعلا كلذب اوقحتست الئل ؛هتيصعم اوبنتجاو «هتعاطب اولمعا .هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقدص نيذلا اأ اي

 .لطابلاو بذكلا نم ًايلاخ باوصلل ًاقفاوم ًايقتسم ًالوق مكنوؤشو مكلاوحأ عيمج يف اولوقو

 دقف ىبنو رمأ ايف هلوسرو هللا عطي نمو .مكبونذ رفغو «مكلامعأ مكل هللا حلصأ ًاديدس ًالوق متلقو هللا متيقت ةتااذإ )7١(

 .ةرخآلاو ايندلا يف ىمظعلا ةماركلاب زاف

 ضرألاو تاومسلا ىلع -يهاونلا بانتجاو رماوألا لاثتما نم نيِمّلكملا اهيلع هللا نمت تا يتلا- ةنامألا انضرعانإ (77)

 لهجلاو ملظلا ديدش ناك هنإ «هفعض ىلع اهب مزتلاو ناسنإلا اهلمحو ءاهئادأب نمقي ال نأ نفخو ءاهنلمحي نأ نيبأف «لابجلاو

 «تاقفانملاو ءرفكلا نوف مالسإلا نورهظُي نيذلا نيقفانملا هللا َبَّدعي نأ ةنامألا ناسنإلا لمح ةبقاع نوكتل (۷۳)

 ًاروفغ هللا ناكو .مهباقع كرتو مهبونذ راسب تانمؤملاو نينمؤملا ىلع هللا ّبوتيو ؛تاكرشملاو «هريغ هللا ةدابع يف نيكرشملاو

 .مهب ًاريحر «هدابع نم نييئاتلل

 محم كعب
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 إس روس ورشا نالا رم

 لبس ةروسإ#
 فاصوأ اهلك يتلا هتافصب هللا ىلع ءانثلا (۱)

 ةينيدلا ةنطابلاو ةرهاظلا همعنيو «لامک

 يفامو تاومسلا ىف ام كلم هل ىذلا ءةي ندلاو < هم 5 ر

 e هبل د ھ رورو ك
 ميكحلا وهو «ةرخآلا يف ماتلا ءانثلا هلو ءضرألا © ٍ

 .هقلخ نوؤشب ريبخلا «هلعف يف وإ = 8
 2 و ا اا

 تارطق نم ضرألا يف لخديام لك ملعي () 0( اياز
 «هايملاو نداعملاو تابنلا نم اهنم جرخي امو «ءاملا 43 اا ا 4

 ةكئالملاو راطمألا نم ءامسلا نم لزنيامو :

 لاعفأو ةكئالملا نم اهيلإ دعصي امو ءبتكلاو :

 مهتاصع لجاعي الف هدابعب ميحرلا وهو .ىلخلا 4 00

 نيلكوتملا هيلإ نيبئاتلا بوتذل روفغلا «ةبوقعلاب 5 ا

 ال :ثعبلل نوركنملا نورفاكلا لاقو ( 4 .*» 49 طا یک نوور سز س ك > ® ها شتا ل

 يرو ىلب :-لوسرلا اهيأ- مه لق ءةمايقلا انيتأت 4 لص لإ ِدَمَبَوَقَحْلاَوه ندد

 ىوس دحأ اهئيجم تقو ملعي ال نكلو ,مكّتيتأتل #4 لج ملة دكا 10يوم
 ةلمن نزو هنع بيغي ال يذلا «بويغلا مالع هللا 46 قل 3 o 11 شرما مادار

 نم رغصأ الو «ضرألاو تاومسلا يف ةريغص :

 «حضاو باتك يف روطسم وه الإ ربكأ الو كلذ

 قزرو مهبونذل ةرفغم ممل كئلوأ .تاحلاصلا اولمعو «هلوسر اوعَبّتاو «هللاب اوقّدص نيذلا بيثيل ؛ظوفحملا حوللا وهو

 .ةنجلا وهو «ميرك
 باذعلا أوسأ مه كئلوأ «هرمأ نيبلاغم هللا نيقاشم انتايآ لاطبإو هلسر بيذكتو هللا ليبس نع ٌّدصلا يف اوعس نيذلاو (0)

 .ًالأ هدشأو

 باغي ال يذلا زيزعلا هللا قيرط ىلإ دشريو «قحلا وه كبر نم كيلإ لزنأ يذلا نآرقلا نأ ملعلا اوطعأ نيذلا ملعيو (5)
 .هعرشو هلاعفأو هلاوقأ يف دومحملا «هبلغو ءيش لك رهق لب «عنامي الو

 مكنأ مكربخي (ملسو هيلع هللا لص ًادمحم نوديري) لجر ىلع مكلدن له :ءازهتسا ضعبل مهضعب اورفك نيذلا لاقو (۷)

 .مهراكنإ طرف نم كلذ اولاق ؟مكروبق نم نوثعبتو نويحّتس مكنإ «قّرفت لك مكماسجأ تقرفتو متم اذإ
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 یا 153 ش : | N e لوول اهو

 2 ا (ىكرمألا سيل ؟يردي ال اب ملكتي وهف .نودج
 روب تیام اا نيذلاو .نيقداصلا قدصأ دمحم لب «رافكلا لاق

 يف هلجأ نم نولمعي الو ثعبلاب نوقدصي ال
 نع ديعبلا لالضلاو «ةرخآلا يف مئادلا باذعلا

 : .ايندلا يف باوصلا

 برا را اار ا نومؤيال نیلا واااو علت (5)

 35 ى امو مهيديأ نيب ايف هللا ةردق ميظع ةرخآلاب

 لم تامب إال صوم غار ورس 1قَرْزَقَو تعيس

 2 ٌرَهَس اَهَِوَرَوُرْهَساَهودْع حير يرل نما سو ۵ ريب

 E ورقن اَن اتاما

 راسلاپ ا َدَعَنِمةَقِذدارَم ّنعمهْسم غريم

eياو کنار 0  

 «لوقعلا رهبي امم ضرألاو ءامسلا نم مهفلخ
 مهب فسخن أشن نإ ؟مه اتطاحأ دق امهنأو

 ًاعطق مهيلع لّزنن وأ .نوراقب انلعف امك «ضرألا

 يذلا كلذ يف نإ .مهتقرحأف ًاران مهيلع ءامسلا

e 

E 

SWEET 
0 DUR 3 ار دبع لكل ةرهاظ ةلالدّل انتردق نم انركذ 

 ءار“ ا ر ا يف هل صلخو «هديحوتي هل رقمو «ةيوتلاب هسر لإ َقداَبعَنَمللَورَكْش واد لاء اول معآ تیس روو ا 2 :
 1 هریو مت 2 1012111116 8 .ةدابعلا

 نطل ر دج تكونَ نم نك زاتى 5 انلقو ءًايلعو ًاباتكو ةوبن دواد انيتآ دقلو )٠١(

 ؛ ينيب رات اورام تسلا كاز 9 ديدحلا هل اًنلأو « هعم يحبس :ريطلاو لابجلل

 BS) 7 .ءاشي فيك هيف فرصتي نيجعلاك ناكف

 رّدقو .تاعساو تامات ًاعورد لمعا نأ )1١(

 ىلع لّقثتف ةريبك اهلعجت الو «عافدلا ىلع عوردلا ىوقت الف ءفُعْضَتف ةربغص ةقلحلا لمعت الف «عوردلا قّلِح يف ريماسملا
 اهنم ءيش يلع ىفخي ال ريصب نولمعت اهب ينإ هللا ةعاطب كلهأو تنأ دواد اي لمعاو ءاهسبال

 رهش ةريسم ليللا ىلإ راهنلا فصتنم نمو «رهش ةريسم هفاصتنا ىلإ راهنلا لوأ نم يرجت حيرلا ناهيلسل انرّخسو (17)
 نمو «هبر نذإب هيدي نيب لمعي نم نجلا نم هل انرخسو «ءاشي ام هب لمعي ءءاملا ليسي امك ساحنلا هل انلسأو «داتعملا ريسلاب

 .ةرعتسملارانلا باذع نم هقذن ناميلس ةعاط نم هب هانرمأ يذلا انرمأ نع مهنم لدعي

 عمتجي يتلا ضاوحألاك ةريبك عاّضِقو «جاجزو ساحن نم روصو «ةدابعلل دجاسم نم ءاشي ام ناميلسل نجلا لمعي 90

 هتعاطب كلذو «مكاطعأ ام ىلع هلل اركش اولمعا :دواد لآ اي انلقو «نهمظعل اهنكامأ نم كرحتت ال تاتباث رودقو «ءاملا اهيف

 .ليلقلا نم هلآو دواد ناكو «ًاريثك هللا ركشي نم يدابع نم ليلقو «هرمأ لاثتماو

 ىلع نايلس عقوف ءاهيلع اكتم ناك يتلا هاصع لكأت ٌةصَوَألا الإ هتوم ىلع نجلا ّلد ام توملاب ناميلس ىلع انيضق املف ()
 مهنم ًاتظ ؛ناميلسل قاشلا لمعلاو ّلَدملا باذعلا يف اوماقأ ام بيغلا نوملعي اوناك ول مهنأ نجلا تملع كلذ دنع «ضرألا
 ةافو اوملعل بيغلا نوملعي اوناك ول ذإ ؛بيغلا نوملعي نجلا نأ سانلا ضعب داقتعال لاطبإ ةيآلا يفو .ءايحألا نم هنأ

 .نيهملا باذعلا يف اوماقأ الو «مالسلا هيلع ناميلس

۹ 



 ديالك نمل

 م مه ادو مرعلا ليسو هيڪ اتلسرائاوضرع

 لیلقرڌ سنّ ر ووی قوس

 ةَرْمَحلاْلِ لور زك ارتا مر مروع
 وهل كافرا رق 0

3 

 منكسم يف «نميلا» ب أبس ةليبقل ناك دقل (15)

 «لامشو نيمي نع ناناتسب :انتردق ىلع ةلالد

 ؛مكيلع همعن هل اوركشاو «مکبر قزر نم اولك

 مكبرو «ءاوهلا ةنسح ةبرتلا ةميرك مكتدلب نإف

 .مكل روفغ

 هركشو هللا رمأ نع اوضرعأف )١1715(

 فراجلا ليسلا مهيلع انلسرأف «لسرلا اوبذكو

 «نيتاسبلا قرغأو دسلا 2 يذلا ديدشلا
 | © تماما ايو لاهور سر اھ ف اَيَرَدَقَو

 لكأ ياوذ نيتنج نيترمثملا مهيتنجب مهانلّدبو

 رهو لئاو معلا ةيركلا لا یتا وهراظحح

 رجش نم ليلقو «هل رمث ال ءافْرَطلاب هيبش رجش

 رش ىلإ ريخ نم ليدبتلا كلذ .كوشلا ريثك قتلا
 امو هللا َمَعِْن مهركش مدعو «مهرفک ببسب

 غلابملا دوحّجلا الإ ديدشلا باقعلا اذهب بقاعن

 .لثمب ًالثم هلعفب ىزاجي ءرفكلا يف
 -«نميلاب» مهو- «أبس» لهأ نيب انلعجو (18)

 اندم -«ماشلا» يهو- اهيف انكراب يتلا ىرقلاو

 ريسلا انلعجو «ضعب نم اهضعب ىرَي ةلصتم

 «هيف ةقشم ال لزنم ىلإ لزنم نم ًارّدقم ًاريس اهيف
 تقو يأ يف ىرقلا كلت يفاوريس :مهلانلقو

 ره حف هش IFAS راس نيدو وارو اقف

 EIT ِقَدَمُم هرم هو َتيِداَح

 روت وتش کک

 2 ll رمد ت 0 ا

es 

 نك هع

 .ًاشطع الو ًاعوج الو «ًاودع نوفاخت ال نينمآ راهن وأ ليل نم متئش

 ىرق دجن الف ءاهنيب انرفس دعبيل ؛ةدعابتم انارق لعجا انبر : اولاقو «شيعلا دغرو نمألاو ةحارلا اوُّنم مهنايغطبف (15)

 قيرفت لك مهانقّرقو «مهدعب يتأي نل ثيداحأو ًاربع مهانلعجو «مهانكلهأف مهرفكي مهسفنأ اوملظو ءانقيرط يف ةرماع

 .ىلاعت هللا معنل روكش «دئادشلاو هراكملا ىلع راّبص لكل ةربعل «أبسب» لح اهيف نإ «مهدالب تبرخو

 هوعاطأف «مهيلع هنظ قّدصف هللا ةيصعم يف هنوعيطيس مهو «مدآ ينب لضيس هنأ نيقي ريغ ًانظ سيلبإ نظ دقلو )٠١(

 .هللا ةعاط ىلع اوتبث مهنإف «هللاب نينمؤملا نم ًاقيرف الإ ممبر اوصعو

 هملع ام رهظيل ؛مدآ ينبل هليوست تضتقا هللا ةمكح نكلو ءرفكلا ىلع رهق نم رافكلا ءالؤه ىلع سيلبإل ناك امو )١1١(

 هظفحي «ظيفح ءيش لك ىلع كبرو .كلذ نم كش يف وه نم باقعلاو باوثلاو ثعبلاب قَّدصي نّم زيمنل ؛لزألا يف هناحبس
 .هيلع يزاجيو

 ةكئالملاو مانصألا نم هنود نم مهومتدبعف هلل ءاكرش مهومتمعز نيذلا اوعدا :نيكرشملل -لوسرلا اهيأ- لق (۲1)

 «ضرألا يف الو تاومسلا يف ةريغص ةلمن نزو نوكلمي ال مهف «مكو بيجي نل مهنإف «مكجئاوح يف مهودصقاو «رشبلاو

 «داجيإلاب درفتملا وه -ىلاعتو هناحبس- هللا لب «ءيش قلخ ىلع نيعم نيكرشملا ءالؤه نم هلل سيلو ءامهيف ةكْرِش مه سيلو

 .هاوس دحأ ةدابعلا قحتسي الو «هدحو ٌدَبْعُي يذلا وهف

 قرف



 ُء

 و س hz E ر ا لجو زع هلالجو هتمظع نمو .هل نذأ نملالإ

 ديبكا لوه و قلا االق اموال نشأ نيب يح رار اجو لك نإ

 نفذوا نمل مدح ةَ ©) ىلاعت هللا دنع عفاشلا ةعافش عفنت الو (37)

 د
 وم ىاذع ےل مس ےس < ج أ

 ها لفض رال او تونس رتی ریس زف: |[ ىتح «ةبيطلا نم اودعرأ همالك تاومسلا

 لف نبیل فن ىّدُه يم ڪايا ااو اک مهيولق نع عزفلا لاز اذإف ءيَّعلا لثم مهقحلي
 ولم نام لش ارام ارجاع روکنا 6  تلاق ؟مکبر لاقاذام :ًاضعب مهضعب لأس
 مي متع اهو يايات اتری حیف 3 راتب الا هرهقو هتاذب للعلا وهو «قحلا لاق :ةكتاللا

 لاره 1 لبا اڪ بكي كعب نورا لھ

2 

 .ءيش لك ىلع ريبكلا هرذق ولعو

 » نم :نيكرشملل -لوسرلااهيأ- لق ()

 ساحل مكتلَسَنأ ا 4 ضرألا نمو ءرطملاب تاومسلا نم مكقزري
 © توکی سالار رڪ ارك لَو اريِذَو ارش | 9 نأ َّدبال مهنإف ؟كلذ ريغو نداعملاو تابنلاب

 © تييدا نإ 5 تک ىت / هلا :مهللقف كلذب اورق ل نإو هللا هنأب اورق
 ويقال دعاس هع نورت ورتا مۇیداکیقرکل لق ي لعل مكنموانم نيقيرفلا دحأ نإو «قازرلا وه
 e .هيف سمغنم نيب لالض يف وأ «هنم نكمتم ىده

ELLكوز كمر  
 و نارمل اا دده ب تم نآ اورَمَڪ نيرا لوھ 8) نعلأسنالو ءانبونذ نع نولأسُت ال :لق (15)

 0 اهو هن تيكر .مكرفك نمو مكنم نوئيرب اننأل ؛مكلامعأ
 ت ا در چ «ةمايقلا موي مكنيبو اننيب عمجي انبر :لق (؟5)

 هل الزوفيضتشا | نيب مكاحلا حاتفلا وهو «لدعلاب تيب يضقي مث
 لاوحأبو .هب ىضُقُي نأ يغبني اب ميلعلا «هقلخ

 رمألا سيل ؟ًائيش اوقلخ له «ةدابعلا يف هل ءاكرش مهومتلعجو هللاب مهومتقحلأ نيذلا ليلدلاو ةجحلاب ينورأ :لسق (30)

 رومأ ريبدتو هلاعفأو هلاوقأ يف ميكحلا «هب كرشأ نمم هماقتنا يف زيزعلا «هل كيرش ال يذلا قحب دوبعملا وه لب ءاوفصو اهك

 ءقحلا نوملعي ال سانلا رثكأ كلو «هباقع ًارذنمو هللا باوثب ًارشبم نيعمجأ سانلل الإ -لوسرلا اهيأ- كاتلسرأ امو (۲۸)

 نيقداص متنك نإ ءاننيب يضقي مث «هيف هللا انعمجي نأ اننودِعُت يذلا دعولا اذه ىتم :نيئزهتسم نوكرشملا ءالؤه لوقيو (19)

 ؟هب اننودِعَت يف

 الو «ةبوتلل ةعاس هنع نورخأتست ال «ةمايقلا موي داعيم وهو ءةلاح ال مكيتآ وه داعيم مكل :-لوسرلا اهيأ- مه لق )۴١(

 .هتدع هل اوُُدِعَأو «مويلا كلذ اورذحاف .باذعلل هلبق ٌةعاس نومدقتست

 بتك عيمجب اوبّذك دقف «روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا نم ِهَمّدَقَت يذلاب الو نآرقلا اذهب قَّدصن نل :اورفك نيذلا لاقو (۳)

 باتعلاب يقلي لك «مهنيب ايف مالكلا نوعجارتي .باسحلل ممبر دنع نوسوبحم نوملاظلا ذإ -لوسرلا اهيأ- ىرت ولو .هللا

 متنأ الول : -نولضملا نولاضلا ءاسؤرلاو ةداقلا مهو- اوربكتسا نيذلل نوفعضتسملا لوقي ءًاعيظف ًائيش تيأرل ءرخآلا ىلع

 .هلوسرو هللاب نينمؤم انكل ىده لا نع انومتللضأ

e۳۱ 
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 ورشا نالا ج ا
7 

 أ فرْهَوأولِحاَمي ف عضل
 © درحم یا دملا یف ك لو برمي وعش 9 + وداد e ص كم م و ا ا سا |

a 

2 
 و

 | ةا كور يقرا يس قلا طبي َقْرَو
me 

 3 دق لاي دوا الو کدوم امر © نونلعباَل بل
 11 1 عى Cs ا ر س ی شاف عر

 رج كيلواقاحل لص معو نماء نم الإ زادد نع
 وو ص

 تلو ترماَء تق

 و وا نيو د مين هس ساسي 2و

 لرد ميو هودا بع نع ءا سي نمل قرر لا طبی یر ن لف
 71 ع ت
 ووجب ہے وو جو ےوک ثلا س اا

 اريح وهورةفلخي وهف ءىس نم ققنا امو
EECA 

 | ت

 نحنأ :اوفوضتسا نيذلل ءاسؤرلا لاق (۲)

 متنك لب ؟مكءاج ذإ دعب ىدهلا نم مكانعنم

 .نيراتخم مكتدارإب رفكلا يف متلخد ذإ نيمرجم

 :لالضلا يف مهئاسؤرل نوفعضتسملا لاقو (۳۳)

 يذلا وه راهنلاو ليللا يف انل رشلا مكريبدت لب
 رفكن نأ انم نوبلطت متنكف .ةكلهتلا يف انعقوأ

 نم لك ّرسأو «ةدابعلا يف ءاكرش هل لعجنو «هللاب

 ّدعَأ يذلا باذعلا اوأر نيح ةرسحلا نيقيرفلا

 ءاورفك نيذلا قانعأ يف لالغألا انلعجو ءمه

 هللاب مهرفك ببسب الإ باقعلا اذهب نوبقاعيال
 ريذحت ةيآلا ينو .ايندلا يف تائيسلا مهلمعو

 .نايغطلا ةمئأو لالضلا ةاعد ةعباتم نم ديدش

 ىلإ وعدي لوسر نم ةيرق يف انلسرأ امو ("5)

 نوسمغنملا لاق الإ «ةدابعلاب هدارفإو هللا ديحوت

 يذلاب نإ :اهلهأ نم تاوهشلاو تاذللا يف

 .نودحاج -لسرلا اهيأ- هب متتج

 «ًادالوأو ًالاومأ مكنم رثكأ نحن :اولاقو )١(

 نحن امو ءانع هاضرل الإ معنلا هذه انطعي مل هللاو

 .ةرخآلا يف الو ايندلا يف نيبذعمب

 عّسوي يبر نإ :-لوسرلا اهيأ- مهل لق (77)

 رثكأ نكلو «أرابتخا كلذ لعفي نكلو «ضخغبل الو ةبحم ال ءاشي نَم ىلع قّيضيو «هدابع نم ءاشي نمل ايندلا يف قزرلا
 .نولمأتي ال مهنأل ؛هدابعل رابتخا كلذ نأ نوملعي ال سانلا

 ءالؤهف اح اص لمعو هللاب نمآ نَم نکل «مکتاجرد عفرتو ىبرق اندنع مكبرقت يتلاب مكدالوأ الو مكلاومأ تسيلو (۳۷)

 باذعلا نم نونمآ ةنجلا يلاعأ يف مهو «ةدايزلا نم هللا ءاشي ام ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسحلاف «تانسحلا نم فعضلا باوث مه

 .نازحألاو توملاو

 «ةمايقلا موي منهج باذع يف ءالؤه «نيبلاغم نيقاشم هللا ليبس نع نودصيو ءانججح لاطبإ يف نوعسي نيذلاو (78)

 .اهنم نوجرخ الف «ةينابزلا مهرضحت

 نَم ىلع هقّيضيو «هدابع نم ءاشي نَم ىلع قزرلا عّسوي يبر نإ :دالوألاو لاومألاب نيرتغملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- لق (9)

 وهو «باوثلاب ةرخآلا يفو «لدبلاب ايندلا يف مكل هضوعي وهف هب مكرمأ ايف ءيش نم متيطْعَأ مهمو ءاهملعي ةمكحل ؛ءاشي

 .اهب مكرمأ يتلا بابسألا يف اوعساو «هدحو هنم قزرلا اوبلطاف «نيقزارلا ريخ -هناحبس-

TY 



 سورس ا

 هللا رشحي موي -لوسرلا اهيأ- ركذاو (0)

 5 55 د .قكتالملا ن هنود نم نيدوبعملاو نيكرشملا
 ےس سا 5 ص 6

 و E اھ :مهدبع نمل خيبوتلا هجو ىلع ةكئالملل لوقي
 ُكِيَمياَلَم وَلاَ ويوم 07 ري ؟اننود نم نودبعي اوناك مكايإ ءالؤهأ

 َباَدَعأوفوذأ ومال يز لوقو اڪ آوا وتلك م نأ نع هلأ اي كهزنن :ةكتالملا تلاق )4١(

 کیا ھم مم کک |. يذلا ابلواكتا «ةدابعلا يف كير كل نوک
 8 نودبعي ءالؤه ناك لب «هدحو هدبعنو هعيطن

 درب دین اکا د طی نا دی رب لال اد
 .نوعيطمو نوقدصم مهب مهرثكأ «نيطايشلا

 ا ا e € رے وق د س 4
 اَت ورح ا وكلم ككل [ك ê نودوبعملا كلميال رشحلا موي يفف (9)

 دك ريتنج هدم e E كاع اوكاوذ i E Ek هسا
 وب س 000 ١ .نوبذكت اهب متنك يتلا

 طدڪق ري اءام را قمار ولم نع 2 هللا تايآ «ةكم» رافك ىلع ىلعت اذإو ()
 ن ينور طس بأمل ©ريكَد یکن لس ا بغرب لجرالإ دمحم ام :اولاق تاحضاو
 ناص بامور رف یورو تم هيْوموُفَت | اهدبعي ناك يتلا ةهآلا ةدابع نع مكعنمي نأ

 mS N ES N اواو يال
 ل IS دنع نم هب تئج «قلتخم بذك الإ -دمحم اي-
 َقَعَوْهَوِهَنَأَلعاَلِإَعِرَجأَ كلور : کک نع رافكلا لاقو «هللا دنع نم سيلو ءكسفن
 رووتى ايق 2 م 5ک .حضاو رحس الإ اذه ام :مهءاج امل نآرقلا
 3 €37 5 €9 ابوؤرقي بنك نم رافكلا ىلع انلزنأ امو (55)
 ام نأ نم نومعزي ام ىلع مهدتف نآرقلا لبق

 .انسأب مهرذني لوسر نم -لوسرلا اهيأ- كلبق مهيلإ انلسرأ امو ءرحس دمحم هب مهءاج
 «لاملا ةرثكو «ةوقلا نم ةقباسلا ممألا انينآ ام ٌرْشُع "ةكم» لهأ غلب امو ءانلسر دومثو داعك مهلبق نم نيذلا بّذكو (45)

 يراكنإ ناك فيك -لوسرلا اهءأ- رظناف ,مهانكلهأف هب مهوؤاج ايف يلسر اوبذكف «معنلا نم كلذ ريغو ءرمعلا لوطو

 ؟مهايإ يتبوقعو مهيلع

 نينثا نينثا هللا ةعاط يف اوضهنت نأ ةدحاو ةلصخب مكل حصنأ انإ :نيدناعملا نيبذكملا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ- لق ( 70

 الإ وه ام «نونج نم هب امف «هيلإ بسن ا|مهيفو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مكبحاص لاح يف اوركفتت مث ءادحاو ادحاوو

 .اهرح اوساقت نأ لبق منهج باذع نم ريذنو «مکل فّوخم

 ىلع الإ هرظتنأ يذلا يرجأ ام« «مكل وهف رجأ نم هب مكتئج يذلا ريخلا ىلع مكتلأس ام :رافكلل -لوسرلا اهيأ- لق (0)

 .هقحتسي اهب لك «عيمجلا يزاجي وهف ءيش هيلع ىفخي ال «مكلامعأو يلابعأ ىلع علل هللا

 «هكلبيو هحضفيف «قحلا نم ججحب لطابلا فذقي يبر نإ :مالسإلا ةلاسرو ديحوتلا ركنأ نمل -لوسرلااهيأ- لق (؟)
 .ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هيلع ىفخي ال «بويغلا مالع هللاو

TY 



 ترا يَا

 و ھ و امرا
 : “أ

 صو 5

 يا اقيم كريم ل
 نفاخ تاكو د رتو برز ا

 ل

 نیشان اا٤ ھ بیر ناک

 روز قبول نو وی ورت دیر © ر یک ناک ا ١

 ام تيل سو هبي نكت نم بأ 2
 ىر وَمِنَ 2 عاش رفا 5

E DMA 
a Ny “hv 

RN NS 
 يدا 7

 عرشلاو قحلا ءاج :-لوسرلا اهنأ- لق (59)

 لحمضاو لطابلا بهذو «هللا نم ميظعلا

 .هديعيو هؤدبي ءيش لطابلل قبي ملف «هناطلس

 ىلع يلالض مثإف قحلا نع تلم نإ :لق (00)
 يذلا هللا يحوبف هيلع تمقتسا نإو «يسفن

 بيرق «مكل لوقأ امل عيمس يبر نإ لإ هيحوي
 .هلأسو هاعد نم

 رافكلا عزف ذإ -لوسرلا اهنأ- ىرتولو (01)
 ًأيظع ًارمأ تيأرل للا باذع مهتنياعم نيح

 نم رانلا ىلإ اوذخأو ,برهم الو مهلةاجن الف

 .لوانتلا بيرق عضوم

 يف باذعلا اوأر امدنع- رافكلا لاقو (05)
 فار «هلسرو هبتكو هللاب انمآ :-ةرخآلا

 ناكم نم هل مهوصوو ةرخآلا يف ناميإلا لوانت
 دقو ءايندلا هناكمف «هنیبو مهنيب ليح دق ؟ديعب

 .اهيف اورفك

a 
 دلا

 اداس يك يمرر کتا ا ا

 ا

 ا0 ك ا سال ا

 و نری اراب

 ليس 55008
 «لسرلا اوبذكو ءايندلا يف قحاب اورفكدقو (0) ا ويك نم زك کک ےک ےن کک ی کا 7

 «قحلا ةباصإ نع ةديعب ةهج نم نظلاب نومريو RES یک مقا اس |

 ةباصإ ىلإ يمارلل ليبس ال اك «قحلا مهتباصإل
 .ديعب ناكم نم ضرغلا

 ما تابعا مالا نك نم مهام ايفا لعف ا رول ايدل نإ ةكوعلاو ولا نم كوهتشي امو ناقكلا نيب لبحر 9

 .اونمؤي مل كلذلف «قلقلاو ةبيرلل ثم .باسحلاو ثعبلاو لسرلا رمأ نم كش يف ايندلا يف اوناك

 4 رطاف ةروس إل
 ضرألاو تاومسلا قلاخ «ةيويندلاو ةينيدلا ءةنطابلاو ةرهاظلا همعنبو لاك فاصوأ اهلك يتلا هتافصب هللا ىلع ءانثلا (۱)

 ةكئالملا لعج نأ هللا ةردق ميظع نمو «هيهنو هرمأ نم ءاش ايفو «هدابع نم ءاشي نَم ىلإ ًالسر ةكئالملا لعاج ءامهعدبمو

 ال ءريدق ءيش لك ىلع هللا نإ .ءاشي ام هقلخ يف هللا ديزي «هب هللا رمأ ام غيلبتل ؛اهب ريطت عابرو ثالثو ىنثم ةحنجأ باحصأ

 امو ؛ةمحرلا هذه كسمي نأ ردقي دحأ الف «معنلا نم كلذ ريغو ملعو ةحصو رطمو قزر نم سانلل هللا حتفي ام ()

 ةمحرلا لسري يذلا ميكحلا «ءيش لكل رهاقلا زيزعلا وهو .ىلاعتو هناحبس هدعب اهلسري نأ عيطتسي دحأ الف اهنم كسمي

 .هتمكح قْفَو اهكسميو
 ءامسلا نم مكقزري هللا ريغ مكل قلاخ الف «مكحراوجو مكتنسلأو مكبولقب مكيلع هللا ةمعن اوركذا سانلا اهيأ اي (۳)

 ؟هتدابعو هديحوت نع نوف َرْضُت فيكف «هل كيرش ال هدحو وه الإ هلإ ال .كلذ ريغو نداعملاو ءاملاب ضرألا نمو ءرطملاب

€ 



 ٍرطاَقْةَيوُس توزن ا

 5 كيب نرس تب ڌم كودك دقف -لوسرلا اهيأ- كموق كبذكي نإو ()
 1 اد اھ و و ااا و لر بالك
 3 وتقا و اَ اورج 5 1 أ 9 ر ا ی يفو .قحتسي ب الك يزاجيف «ةرخآلا يف 9ء 5 4 اذه يفو .قحتسي اهب ًالك يزاجيف «ةرخآلا يف
 ا 06 9 .ملسو هيلع هللا لص لوسرلل ةيلست

 ا ب لرز رج اوعدیامنإل ا اع 1 ١
 رل تح الا ماء زا یار تا

 0 7 2 ا 020

 عھد کاک عدت دھو ءاسإ ا

 ثعبلاب هللا دعو نإ سانلا اأ اي )٥« ٦(

 مكتعدخت الف «تباث قح باقعلاو باوشلاو
 مكتعدخي الو ءاهبلاطمو اهتاوهشب ايندلا ةايحلا
 ءودع مدآ ينبل ناطيشلا نإ .ناطيشلا هللاب

 . ا 1 ا ال ىلإ هعابتأ وعدي انإ «هوعيطت الو ًاودع هوذختاف

 : .ةدقوملا رانلا باحصأ نم اونوكيل ؛لالضلا

 قحلا هلإلا هدحو وه هللا نأ اودحج نيذلا (۷)

 ےک احا

  SARSرک 5 20

e 7اع  
 ا من ا 2 2 ام ايليف ةّرعل

 زار ةعفر ديدش باذع مهل هلسر هب تءاج ام اودحجو  Aو 22

 للا بيوم كيل ديس اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلاو «ةرخآلا يف
 ُ ور ا |  مهبونذ نعزواجتو «مهبر نم وفع مه تاحلاصلا

 لأ رتن سرت 2 اره رايح ميو يع اتحمل
 / هو لغم شكلو نسينا هلامعأ ناطيشلا هل نَسح نمفأ (۸)

 3 1 ةهآلا نم هنودام ةدابعو رفكلاو هللا يصاعم

 ىلاعت هللا هاده نّمك «ًاليمج ًانسح هآرف ناثوألاو

 رفك ىلع ًانزح كسفن كلم الف «ءاشي نم يدبيو «هدابع نم ءاشي نَم لضي هللا نإف ؟ًائيس ىّيسلاو ًاتسح نسحلا ىأرف
 .ءازجلا أوسأ اهيلع مهيزاجيسو مهحئابقب ميلع هللا نإ «نيلاضلا ءالؤه

 رضختف اهب دعب ضرألا هب انييحأف ءاملا لزنيف «بدج دلب ىلإ هانقسف ءًاباحس كرحتف حايرلا لسرأ يذلا وه ُهللاو (9)

 .ةمايقلا موي ىتوملا هللا يبحي ءايحإلا كلذ لثم «تابنلاب

 قولخملاب زتعا نمف «ًاعيمج ةزعلا هللف «هتعاطب الإ لنت الو هللا نم اهبلطيلف ةرخآلا وأ ايندلا يف ةزع بلطي ناك نم )٠١(

 مه تائيسلا نوبستكي نيذلاو .هعفري حلاصلا لمعلاو هركذ دعصي هناحبس هيلإ «هللا هزعأ قلاخلاب زتعا نمو هللا هّلذأ

 .ًائيش مهديفي الو دُّسْفَيو كلْبَي كئلوأ ركمو «ديدش باذع

 نم لمحت امو .ًءاسنو ًالاجر مكلعج مث «نيهم ءام نم ةلالس نم هلسن لعج مث «بارت نم مدآ مكابأ قلخ ُهللاو (۱۱)

 لبق ؛ظوفحملا حوللا وهو «هدنع باتك يف الإ هرمع نم صفي الو ؛هرمع لوطيف رِّمَعُم نم رّمعي امو «هملعب الإ عضت الو

 مكقْلَخ نإ .صَقْنُي الو هل بتك اهيف دازُي ال «هقلخي نأ لبق هملعو «هلك كلذ هللا ىصحأ دق .هعضت نأ لبقو ِهّمأ هب لمحت نأ

 .هللا ىلع ريسي لهس ظوفحملا حوللا يف اهتباتكو مكلاوحأ مْلِع

to 



 نورس ار ناجا

 دعم 0 ےہ وو ٣ے ت 96
 اذلهورةيارَس میا ارفع دهام

 ا عجم
 ےل صفن ماوس رح اوم هِنَ أ يربو هّيوَدت هع 2

 راها لل خف )تورش ڪو
 يک لرلو ست لار سر للا فرا ھتلآ

 ديدش بذع اذه :نارحبلا يوتسياممم0)

 «شطعلا ليزي قلحلا يف هرورم ٌلْهَس ءةبوذعلا
 يرحبلا نم لك نمو ؛ةحولملا ديدش حّلِم اذهو

 نوجرختستو «معطلا ّيهش ًايرط ًاكمس نولكأت
 ىرتو ءاهنوسبْلَت ناجرَملاو ؤلؤللا يه ةنيز
 نم هلضف نم اوغتبتل ؛هايملا تاقاش هيف نفسلا

 هللا ةردق ىلع ةلالد اذه يفو .اهريغو ةراجتلا

 هذه ىلع هلل نوركشت مكلعلو ؛هتينادحوو

 .مكيلع اهب معنأ يتلا معنلا

 .راهنلا يف ليللا تاعاس نم لخدُي هللاو (۱۳)

 لخدُيو «ليللا نم صقن ام رْدَقِب راهنلا ديزيف

 رْدَقِب ليللا ديزيف «ليللا يف راهنلا تاعاس نم
 رمقلاو سمشلا للذو «راهنلا نم صقن ام

 وه اذه لعف يذلا مكلذ ءمولعم تقول نايرجي

 نود نم نودبعت نيذلاو هلك كلملا هل مكبر هلا

 ةقيقرلا ةرشقلا يهو «ريمطق.نم نوكلمي ام هللا
 .ةاوّنلا ىلع نوكت ءاضيبلا

 تادوبعملا هذه -سانلا اهيأ- اوعدت نإ )١14(

 كربخي دحأ الو «مكنم نوؤربتي ةمايقلا مويو «مكوباجأ ام ضرفلا ليبس ىلع اوعمس ولو «مكءاعد اوعمسي ال هللا نود نم

 .ريبخلا ميلعلا هللا نم قدصأ -لوسرلا اهيأ-

 نعو سانلا نع ٌينغلا هناحبس وهو «نيع ةفرط هنع نونغتست ال «ءيش لك يف هللا ىلإ نوجاتحملا متنأ سانلا اأ اي )٠١(

 ركشلاو دمحلا هلف هنم سانلاب ةمعن ّلك نإف ؛همَّعِن ىلع دومحملا «هتافصو هئامسأو هتاذ يف ٌديمحلا ؛هتاقولخم نم ءيش لك

 .لاح لک ىلع

 .هدحو هنودبعيو هنوعيطي نيرخآ موقب تأيو «سانلا اأ مگلہ هللا أشي نإ (11)

 .ريسي لهس هللا ىلع كلذ لب «عنتممب هللا ىلع مكاوس قلخب نايتإلاو مككالهإ امو (17)

 لمحت نم دجت مل اهبونذ نم اهنع لمحي نم اياطخلاب ةّلقْثم سفن لأْسَت نإو ءىرخأ سفن بنذ ةبنذم سفن لمحت الو(

 مهبر باذع نوفاخي نيذلا -لوسرلا اهيأ- ردح انإ .امهوحنو خ وأ بأ نم اهنم ةبارق اذ هّنلأس يذلا ناك ولو ءائيش اهنع

 لآم هناحبس هللا ىلإو .هسفنل رهطتي انإف يصاعملا نم هريغو كرشلا نم رهطت نمو .اهئادأ قح ةالصلا اوَّدأو ءبيغلاب

 قحتسي اب ًالك يزاجيف ؛مهريصمو قئالخلا

 اوال ڪپ یش لجل
 نا ٍريِيَظَق ري مظق ص نم َنوُكسِلْمَياَم ءوزوُد نمر ْوْعَدَت

 لاو اجكشأ امأوعِيَسَرََو کا عدا وغم تیل رکو عدت

 رڪن كيال ڪر تورك مياة
 ْوَمْلاَوُه اویا لمار

 قر * ِنْأَيَو اور ڪه

 ا و بل کوک

 وذي ااو رنک
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 هللا نيد نع ىمعألا يوتسيامو (؟8-19)

 امو «هعبتاو قحلا قيرط رصبأ يذلا ريصبلاو

 لظلا الو .ناهيإلا رونو رفكلا تاءلظ يوتست
 بولقلا ءايحأ يوتسي امو «ةراحلا حيرلا الو

 عمسي هللا نإ .رفكلاب بولقلا تاومأو ناميإلاب
 اهيأ- تنأ امو «لوبقو مف عابس ءاشي نم
 عمسُت ال امكف «روبقلا يف نم عمسمب -لوسرلا
 ءالؤه عمسُت ال كلذكف مهروبق يف ىتوملا

 َبضغ مه ريذن الإ تنأ نإ ؛مهبولق تومل رافكلا

 هللاب ناهيإلا وهو .قحلاب كانلسرأ انإ .هّباقعو هللا

 لمعو كقّدص نم ةنجلاب ًارشبم «نيدلا عئارشو

 امو .رانلا كاصعو كبّذك نم ًارذحو ءكيدبم

 ةبقاع اهرذحي ريذن اهءاج الإ ممألا نم ةمأ نم

 .اهالضو اهرفك

 بدك دقف نوكرشملا ءالؤه كبذكي نإو (15)

 مهوؤاج نيذلا مهلسر مهلبق نم نيذلا
 «مهتوبن ىلع ةلادلا تاحضاولا تازجعملاب

 نم ريثك اهيف عومجملا بتكلاب مهوؤاجو
 ريخلا قيرطل حضوملا رينملا باتكلابو «ماكحألا

 .رشلاو

 00 نورك اا ا

 Ear ر
 تبذدددقف

 5 رت
eلاج  

 هن نیت خر نخو سيد

 هاب کتا 2

 تفل © كل خو ر
 وو 7 1

 ك کس ورال هنقتف تيت قرأ
03 0 
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 ؟مهب يتبوقع لولحو مهلمعل يراكنإ ناك فيك رظناف «باذعلا عاونأب اورفك نيذلا تدا مث (؟7)
 ءاهناولأ ًافلتخم تارمث راجشألا كلت نم انج رخأف «ضرألا يف ًاراجشأ هب انيقسف ءءام ءامسلا نم لزنأ هللا نأ رت ملأ (۲۷)

 لابجلا نم انَمَلَحو ءاهناولأ ًافلتخم ًارمحو ًاضيب قئارط لابجلا نم انقلخو ؟كلذ ريغو رفصألاو دوسألا اهنمو رمحألا اهنم

 .داوسلا ةديدش ًالابج

AREDAREDARAE 
A 

EON 
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 دوسألاو ضيبألاو رحألا كلذ نمف «كلذك هناولأ فلتخم وه ام منغلاو رقبلاو لبإلاو باودلاو سانلا نم انقلخو (۲۸)

 ؛هناحبس هب ٌءاملعلا هتيصعم بانتجاو هتعاطب هباقع يقتيو هللا ىشخي اهنإ .لابجلاو رامثلا ناولأ فالتخاك كلذ ريغو

 تاظع نم اهيف ام نوربدتيو ءاهببس داحتا عم تاقولخملا هذه فالتخا اهنمو «ءيش لك ىلع هتردقو .هعرشبو .هتافصبو

 .مهنع وفعيو ءةعاطلا لهأ بيثي روفغ «بّلاغي ال يوق زيزع هللا نإ .ربعو
 تاقفنلا عاونأ نم مهانقزر امم اوقفنأو ءاهتاقوأ يف ةالصلا ىلع اوموادو هب نولمعيو نآرقلا نوؤرقي نيذلا نإ ۲۹0 ۴١(

 ؛هباوث ليزجب زوفلاو «مهبر اضر يهو الأ ءكلهت نلو دسكت نل ةراجت كلذب نوجري ءالؤه ءًارهجو ًارس ةبحتسملاو ةبجاولا
 روكش ؛مهائيسل روفغ هللا نإ ؛هلضف نم تانسحلا مه ًفعاضيو «صوقنم ريغ ًالماك ماع باوث ىلاعت هللا مهيفويل

 فوفو



 َنوُرَشَعْلاَو یال ا

EA 

 املاك دصُم یل اوه

 َبَكْلَا رو

 رهيو و فراه

e 

 نوا اهو لحين دَ تج

 © ٌرررَحاَفضَعُم ياو يكتم

 ُدوععلاََرَ الا اَب
 اشم لص نِمّوَم 9 راد 3

 زكاورتك نينه اتنی قا
 نوع فقال و اوتو هاء یس ال رم جرات |

 خرط قير © رگ لڪ ىز کا ل

 لماس یزآا اکی لک ذآ ار ایف
 لاکا رڪ ڌم ورڪ ام رمن وآ
 ريع ت ا ریت نم تامه ود
 | ©ٍروُرُصلَأ ٍتاَدِيميلَع ا

 نم -لوسرلا اهيأ- كيلإ هادلزنأ يذلاو )١"(

 هللا اهزنأ يتلا بتكلل قّدصملا قح لا وه نآرقلا

 هدابع نوؤشب ريبخل هللا نإ .كلبق هلسر ىلع

 .اهيلع مهيزاجيسو ءمهل أب ريصب

 نَم نآرقلا -ممألا كاله دعب- انيطعأ مث (0)

 مهنمف :ملسو هيلع هللا لص دمحم ةمأ نم مهانرتخا

 دصتقم مهنمو ءيصاعملا ضعب لعفب هسفنل ملاظ

 «تامرحملل بنتجملا تابجاولل يدؤملا وهو

 دهتجم عراسم يأ «هللا نذإب تاريخلاب قباس مهنمو

 ءاطعإلا كلذ ءاهلفنو اهِضْرَق .ةحلاصلا لامعألا يف

 .ريبكلا لضفلا وه ةمآلا هذه ءافطصاو باتكلل

 مهثروأ نيذلل ةمئاد ةماقإ تانج (”0-70)

 قلؤللابو بهذلا رواسأب اهيف نوسيَرُي هباتك هللا

 .ةقيقر بايث :يأ ريرح ةنحلا يف داتعملا مهسابلو

 انع بهذأ يذلا هلل دمحلا :ةنجلا اولخد نيح اولاقو

 «تاالزلا انل رفغ ثيح ؛روفغل انبر نإ ءْنَّرََح لك

 وهو .اهفعاضو تانسحلا انم لبق ثيح ؛روكش

 بعت اهيف انسمي ال ءهلضف نم ةنجلا راد انّلزنأ يذلا

 .ءايعإ الو

 منهج ران مهل هلوسرو هللاب اورفك نيذلاو ( ۲

 يف غلابم وه نم لك هللا يزجي ءازجلا كلذ لثم ءاهباذع نم مهنع فّقَحُي الو ءاوحيرتسيو اوتوميف توم اب مهيلع ىضُقُيال «ةدقوملا

 هيلع ٌرِصُم رفكلا يف واهتم رفكلا
 ًاحلاص لمعن ايندلا ىلإ انّدرو منهج ران نم انجرخأ انبر :نيئيغتسم منهج ران يف باذعلا ةدش نم نوخّرْضَي رافكلا ءالؤهو (۳۷)

 «ظعتا نم هيف ظعتي «رّمُعلا نم ًايفاو ًارْدَق ةايحلا ين مكلهُمُت وأ :مه لوقيف هرفكلا لدب نمؤنف ءايندلا انتايح يف هلمعن انك يذلا ريغ

 مهر صني رصان نم نيرفاكلل سيلف «منهج باذع اوقوذف ؟اوظعتت ملو اوركذتت ل كلذ عمو «ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مكءاجو

 .هللا باذع نم

 كشلا نورو متنأو «مكيلع علمي نأ هوقتاف ءرودصلا ايافخب ميلع هنإو ءضرألاو تاومسلا يف بئاغ لك ىلع علّم هللا نإ (۳۸)

 .كلذ نود اب هوصْعَت نأ وأ «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبن يف وأ «هتينادحو يف كرشلا وأ

۸ 



 فب - سانلا ابيأ- مكلعج يذلا وه هللا (۳۹)
 ةينادحو دحج نمف «ضرألا يف أضعب مكضعب

 ديزي الو ؛هرفكو هررض هسفن ىلعف مکنم هللا
 ًابضغو ًاضغبالإ مهبر دنع مهرفك نيرفاكلا

 .ًاكالهو ًالالض الإ هللاب مهرفك مهديزي الو

 ينوربخأ :نيكرشملل -لوسرلا اهيأ- لق (50)
 نأ مأ ءضرألا نم مكؤاكرش قّلَح ءيش يأ

 ًاكرش هللا نود نم مهنودبعت نيذلا مكئاكرشل

 ًاباتك مهانيطعأ مأ ءتاومسلا قلخ يف هللا عم

 مهضعب نورفاكلا ُدِعَي ام لب ؟هنم ةجح ىلع مهف

 .ًاعادخو ًارورغالإ ًاضعب
 نأ ضرألاو تاومسلا كسمي هللا نإ (0)
 تاومسلا تلاز نئلو ءامهناكم نع الوزت

 نم دحأ نم اههكسمي ام (هناكم نع ضرألاو
 نع ةبوقعلا ريخأت يف ًاييلح ناك هللا نإ .هدعب
 هبنذ نم بات نمل ًاروفغ «ةاصعلاو نيرفاكلا

 .هيلإ عجرو
 نئل :ناييألا دشأ هللاب شيرق رافك مسقأو (9)

 0 اك ل

 دوهيلا نم قحلل ًاعابتاو ةماقتسا رثكأ َّيوكيل
 هللا ىلص دمحم مهءاج الف «مهريغو ىراصنلاو

 قحلا نع ًادعُب الإ كلذ مهدازام ملسو هيلع

 7 .هنم ًاروفنو
 «قحلل ابلطو نسح دضقل مهماسقإ سيل (9)

 ٍرِطاَفةَروُس وعملا

 ET فقيل قياس كر |
 ld زکر نکلا ڈر

 نو تو ندا رف هاذ سقحلا غزت 74
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 "هاف يفتت

 ا يبا ل ا و و ا كلا ع ع
 هل داير الو داير هللا بت نلف عرايس نقلا ماكر كون يذلا ا ولعب

 .هريغ وأ هسفن نع باذعلا لوحي نأ الو «لّدّبب نأ دحأ عي رو

 نم مهب لح امو ؛مهلاثمأو دومثو داعك مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف «ضرألا يف «ةكم» رافك ري لو (44)

 ىاعت هللا ناك امو ؟«ةكم» رافك نم ًاشطبو ةوق دشأ ة ةرفكلا كئلوأ ناكو ؛لسرلا اوبذك نيح بارخلا نم مهرايدبو ءرامدلا

 .مهكالهإ ىلع ًاريدق ؛مهلاعفأب يلع ناك هنإ ءضرألا يف الو تاومسلا يف ءيش نم هتوفيو هزجعيل

۳۹ 



 قف دروس ورمل نالا

 ١ ر

EET:نماولمع مب سانلا هللا بقاعي ولو )٤٥( اتع رات بكس ابل  
 5 نم ضرألا رهظ لع كرت ام يصاعلاو بونذلا

1 

 مهباقع رخؤيو مِهلِهْمُي نكلو ءاهيلع بدت ةباد ١ 0 اوجد نع
 مهباقع تقو ءاج اذإف هدنع مولعم تقو ىلإ ك رور اج

 دحأ هيلع ىفخي ال ءأربصب هدابعب ناك هللا نإف 8 2

 «مهرومأ نم ءيش ملع هنع بزعيالو «مهنم
 .رش وأ ريخ نم اولمع اهب مهيزاجيسو

 4 سي ةروس ]9
 ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس شيا ١(

 .ةزقبلا ةروس لوأ يف

 هيف اب مكحملا نآرقلاب ىلاعت هللا مسقي )۲-٤(

 اهيأ- كنإ.ججحلاومكحلاوماكحألا نم 18 5 ا

 ؛هدابع ىلإ هللا يحوب نيلسرملا نمل -لوسرلا 4 TT ب رم انج ر ناال
Nالسإلا وهو «لدتعم قب اإ كاس - مه و  

 E وسو ت
 نم بات نمب ميحرلا «يصاعملاو رفكلا لهأ نم وهلا دامت يروا كو 11

 .ًاح اص لمعو هدابع ا سم اکو تراي
uرا  eT eهب رذحتل -لوسرلا اهأ-  

 «برعلا مهو «كلبق نم مهؤابآ ْرَّذُي لًاموق
 ةماقتسالاو نايإلا نع نوهاس موقلا ءالؤهف
 اهنع عطقني ةمأ لكو .حلاصلا لمعلا ىلع

 ىلع ليلد اذه يفو «ةلفغلا يف عقت راذنإلا

 هللاب ءاملعلا ىلع ريكذتلاو ةوعدلا بوجو

 اومَدَقاَم

 .مهتلفغ نم نيملسملا ظاقيإل ؛هعرشو
 الو هللاب نوقدصي ال مهف ؛هوضفرف قحلا مهيلع ضرع نأ دعب «نيرفاكلا ءالؤه رثكأ ىلع باذعلا بجو دقل (4:1)

 «ناييإلا مدعو رفكلا ىلع اوُرصأو ءهودرف قحلا مهيلع ضرُع نيذلا رافكلا ءالؤه انلعج انإ . هعرشب نولمعي الو «هلوسرب
 مهف «ءامسلا ىلإ مهسوؤر عفر ىلإ اورطضاف «مهناقذأ تحت مهقاتعأ عم مهيديأ تعمجف «لالغأ مهقانعأ ين ليج نمك

 1 .هيلإ نودتهم الو قحلا نورصبي ال «ریخ لك نع نولولغم
 ؛مهراصبأ انيمعأف «هفلخ نمو هيدي نيب نم هقيرط دس نَم ةلزنمب مهف دس مهئارو نمو ًادس نيرفاكلا مامأ نم انلعجو (9)

 وهف «دانعلاو ضارعإلاب مالسإلا ةوعد لباق نم لكو .نودته الو ءادشر نورصبي ال مهف «مهرابکتساو مهرفك ببسب
 .باقعلا اذهب قيقح

 .نولمعي الو نوقّدصي ال مهف كريذحت مدعو -لوسرلا اهيأ- مه كريذحت نيدناعملا رافكلا ءالؤه دنع يوتسي )١(

 هرَّشبف هللا الإ دحأ هاري ال ثيح نمحرلا فاخو هللا ماكحأ نم هيف ام عبتاو نآرقلاب نمآ نم كريذحت عفني امنإ )1١(
 .ةنجلا هلوخد وهو «ةحلاصلا هلامعأ ىلع ةرخآلا يف هنم باوثو «هبونذل هللا نم ةرفغمب

 يف اهيف ًاببس اوناك يتلا مهّراثآو «رشلاو ريخلا نم اولمع ام بتكنو «ةمايقلا موي مهثعبب ًاعيمج تاومألا يبحن نحن انإ (1)
 ءيش لكو «نايصعلاو كرشلاك ءرش نمو «ةيراجلا ةقدصلاو «عفانلا ملعلاو «حلاصلا دلولاك «ريخ نم متاع دعبو مهتايح

 يف ةودق نوكيل ؛هسفن ةبساحم لقاعلا ىلعف . ظوفحملا حوللا وهو ءاهعجرم هيلإو «بتكلا ٌمأ وه حضاو باتك ينه هانيصحأ
 .هتامم دعبو هتايح يف ريخلا
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 يكرشمل -لوسرلا اهيأ- برضاو )١1141(

 وهو هب نوربتعي ًالثم كتوعدل نيّدارلا كموق
 «نولسرملا مهيلإ بهذ نيح «ةيرقلا لهأ ةصق

 ناهيإلا ىلإ مهتوعدل نيلوسر مهيلإ انلسرأ ذإ

 ةيرقلا لهأ بذكف .هريغ ةدابع كرتو هللاب

 ةثالثلا لاقف «ثلاث لوسرب امهانيّوقف ,نيلوسرلا

 .نولسرم -موقلا اهيأ- مكيلإ انإ :ةيرقلا لهأل
 الإ متنأ ام :نيلسرملل ةيرقلا لهأ لاق )٠١(

 «يحولا نم ايش نمحرلا لزنأ امو ءانلثم سانأ

 .نوبذكت الإ -لسرلا اهيأ- متنأ امو

 يذلا انبر :نيدكؤم نولسرملا لاق 7 ١۷)

 الإ انيلع امو .نولسرمل مكيلإ انإ ملعي انلسرأ
 «كتياده كلمن الو «حوضوب ةلاسرلا غيلبت

 .هدحو هللا ديب ةيادهلاف

 مل نئل «مکب انه َءاَشَتانِإ : ةيرقلا لهأ لاق (18)

 «ةراجحاب ًايمر مكتلتقنل انل مكتوعد نع اوُُكَ

 .عجوم ميلأ باذع نم مكتبيصيلو

 نم مكلامعأو مكمؤش :نولسرملا لاق (15)

 نإأ «مكيلع ةدودرمو مكعم رشلاو كرشلا

 انوتدعوتو متمءاشت مكريخ هيف امب متظعُو
 مكتداع موق متنأ لب ؟بيذعتلاو مجرلاب

 .بيذكتلاو نايصعلا يف فارسإلا

 دروس ديلا 3

 َنوَُسْرمْلااَه اجد ةَيْرَقْلا بَحَص EEE ر

 ر هلام السرد
 ََفَمرَس ال ف آماولاقھ وسر ڪا

 اولاَقه NE نإ يس نم نكمل َل لاا :

r aا  
 رڪ ااو ھنر نیل کب ایان لا6 نیما
 ماھ د اكسو
 قا نمو © نرم لي مرڪ
 تت 0 ك

 0556 ىف كتر

 ر TT نحت ِندرْيْنِإ

 نیم لک ص ىَلآَد انه نودا

 ىو تیک لا مَا لأ اليفه ورە ووري
 شدنی و 2

 «(مهبيذعت وأ لسرلا لتقب اوُقَم ةيرقلا لهأ نأ ملع نيح كلذو) عرسم لجر ةنيدملا يف ديعب ناكم نم ءاجو )۲٠۰۲۰(
 ايف نودتهم مهو «ةلاسرلا غالبإ ىلع الاومأ مكنم نوبلطي ال نيذلا اوعبتا «هللا نم مكيلإ نيلسرملا اوعبتا موق اي :لاق

 .ركنملا نع يهنلاو فورعم اب رمألا ىلإ ىعس نم لضف نايب اذه ينو .هدحو هللا ةدابع نم هيلإ مكنوعدي

 ؟ًاعيج نوريصت هيلإو «ينقلخ يذلا هللا دبعأ نأ نم ينعنمي ءيش ٌّيأو (۲)

 الو كلذ عفد كلمت ال ةهآلا هذهف ءوسب نمحرلا يندري نإ ءائيش رمألا نم كلمت ال ىرخأ ةحآ للا نود نم دبعأأ 19-17
 «مكل هتلق ام ىلإ اوعمتساف مكبرب تنمآ ينإ .رهاظ حضاو أطخ يفل كلذ تلعف نإ ينإ ؟هيف انآ امم يذاقنإ عيطتست الو «هعنم

 .ةنجلا هللا هلخدأف «هولتقو هموق هيلإ بثو كلذ لاق الف .ناهيإلاب ينوعيطأو

 .هل ًاماركإ «ةنجلا لخدا :هلتق دعب هل ليق (؟5)

 ىلع يربصو هللاب ينايإ ببسب ؛يايإ هماركإو يل يبر نارفغب نوملعي يموق تيل اي :ةماركلاو ميعنلا يف وهو لاق (۲۷)
 .يلثم ةنجلا اولخديف هاب اونمؤيف «ُتلِتُق ىتح هلسر عابتاو «هتعاط

 ا



 ْ سيروس ورشي ثقا

 5 ص ١ ر نار ا 1

 نم دنج لازنإ ىلإ رمألا جاتحا امو (18) ا ايسا نص رنج نم وحبه و همرقلاتلرناامو
 مه حصانلا لجرلا مهلتق دعب مهءاذعل ءامسلا ١

 كلذ نم فعضأ مهف ؛مهلسر مهبيذكتو ا ایا الا

 اذإ ممألا ىلع ةكئالملا نيلزنم انك امو «نوهأو ١ واو لا لوسَر هبت 2

 .مهرئديًاباذع مهيلعثعبن لب مهانكلمأ 8| نونه اكله اور
 اذإف ,ةدحاو ةحيصب الإ مهكاله ناك ام (۲۹) 58 ا ا ن 0

 .ةيقاب مهنم قب ل نوتيم مه أ یا
 اذإ ةمايقلا موي مهتمادنو دابعلا ةرسح اي )١( € کک

 هللا نم لوسر نم مهيتأيام باذعلااونياع 13 ليج تس
 .نورخسيو نوئزهتسي هب اوناك الإ ىلاعت لا يَمَكْنِمأ ذه اَهِفاَيَرَجَهَو بَنَعَأَو
 0000 5 ا ll تم 2 و ا

TILT1 يتلا لو نم 4 ماس و 2 ر 572 ا  E 
 ؟ايندلا هذه لإ نوعجري ةه انوا ْثِِاَتِماَهَلْحس جوڙا لڪ
 انكلهأ يتلا نورقلا هذه لك امو (۳) 8 راهو دحسن لتا ايار @ ترک اسمر | 2 < 1 دلت و 2

 ةمايقلا موي اندنع اعيمج نورضح الإ «مهريغو ١ اهلّرَعَتَسُمِل ا یر مشو 8
 ۰ .ءازحلاو باسحلل € کک 61 0 ىلا ریل ر بقت كلل

 هللا ةردق ىلع نيكرشملا ءالؤه ةلالدو (۳۳) أ 2 ا

 ال يتلا ةتيملا ضرألا هذه :روشنلاو ثعبلا ىلع

 اهنم انج رخأو «ءاملا لازنإب اهانييحأ ءاهيف تابن

 نمو «ماعنألاو سانلا لكأي امن تابنلا عاونأ

 .تامملا دعب قلخلا ايحأ تابنلاب ضرألا ايحأ

 .اهيقسي ام هايملا نويع نم اهيف انرّجفو «بانعأو ليخن نم نيتاسب ضرألا هذه يف انلعجو ("4)

 الفأ ءمهتوقبو مهلوحب الو ؛مهّدكب الو مهيعسب ال مهب هللا ةمحر نم الإ كلذ امو «هرمث نم دابعلا لكأيل ؛كلذ لك ("5)

 ؟ىصحت الو دعت ال يتلا معنلا هذه نم مهيلع هب معنأ ام ىلع هللا نوركشي

 نم نوملعي ال امو «ًاثانإو ًاروكذ مهسفنأ نمو «ضرألا تابن عاونأ نم اهعيمج فانصألا قلخ يذلا ميظعلا هللا هّرنت (")

 .هريغ هب كرسي نأ ىغبني الف «قلخلاب هناحبس درفنا دق .ىرخألا هللا تاقولخم

 .نوملظم سانلا اذإف ءراهنلا هنم عزنن ليللا اذه :هتردق لاو هللا ديحوت ىلع ةلاد مهل ةمالعو (۷)

 ميلعلا «بّلاغي ال يذلا زيزعلا ريدقت كلذ «هنع رصقت الو هادعتت ال اه هللا هرَّدق ءاه رقتسمل يرجت سمشلا مهل ةيآو (")
 .ءيش هملع نع بيغي ال يذلا

 قذِع لثم ًاليئض عجري مث ًاريدتسم ًارمق لمكي ىتح ًاليئض الاله أدبي «ةليل لك لزانم هانرّدق ؛هقلخ يف ةيآ ٌرمقلاو (9)
 .هسّييو همدقل ؛ةرفصلاو ءانحنالاو ةقرلا يف سوقتملا ةلخنلا

 وحمتف رمقلا قحلت نأ سمشلل نكمي الف ءهاّدعتي ال هل هللا هرَّدق تقو راهنلاو ليللاو رمقلاو سمشلا نم لكل (40)

 بكاوكلاو رمقلاو سمشلا نم لكو «هتقو ءاضقنا لبق هيلع لخديف «راهنلا قبسي نأ ليلل نكمي الو «هارجم ريغت وأ «هرون

 .نورْخَي كلف يف
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 س ةروس 3

 قحتسملا هدحو هللا نأ ىلع ناهربو مهل ليلدو (41)

 دلو نم اجن نَم انلمح انآ معنلاب معنملا «ةدابعلل

 ؛تاقولخملا سانجأب ةءولمملا حون ةنيفس يف مدآ

 .ناقوطلا دعب ةايحلا رارمتسال

 م : ةنيفس لثم مهريغو نيكرشملا ءالؤه انقلخو (4؟)

 اَهنَعفاَكلإ رهن َءْنَِولَء نۇر ھام 5 اهنوبكري يتلا بكارملا نم اهريغو نفسلا نم حون

EKS اسولف © نيسرعن 9: ا e 
  ۳ر هات وت ا 2 ا م 1 نم ثيم نودجي ف .مهقرغت نإو( 8
  3 5 5 2نا دُدَمَعَطَأ ُهْللأٌءاَشَيَو ةعطن 8 ناور 9

  49شن دقت تلت هر هر منا 4 ؛لجأ ىلإ مهعتمنو مهيجتف مهجرت نأ الإ 3
 ٌةَحَيَصال اورام نقي ا .هيف اوطَّرف ام نوكردتسيو نوعجري مهلعل 0 58 9
 بصق توفيت © نول تي دي ا  ةرخآلا رمأ اورذحا :نيكرشملل لبق اذإو (40) 5 9

 هللا ةمحر ءاجر ؛اهءاقعو ايندلا لاوحأو اهلاوهأو

 .كلذ ىلإ اوبيجي ملو اوضرعأ «مكل

E5 
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 ِاَدَج اَنمره ِماَدَوِروُصل نعد © نوحي 8

 دراما اک اولا ولسن
 أ 4 2ةحضاو ةمالع نم نيكرشملا ءالؤه ءىجت امو (47)

 7 ةا َدَدَصَو مخ و 0

 اإ ةحبص تاڪ نھ دوسرا نمل 8 قدص مه نّيبتو «قحلل مهيدهتل ؛مهبر دنع نم

 3 للا © تورصخم زخم يجز د 1 .اهب اوعفتتي ملو ءاهنع اوضرعأ الإ «لوسرلا
 ر ا رتن ڪا مال ات ور راس شف : يذلا قزرلا نم اوقفنأ :نيرفاكلل ليق اذإو (57)

 ا وص كسل ملا ع هع

 معطنأ :نيّجتْحم نينمؤملل اولاق «مكيلع هللا هب َّنَم

 الإ -نونمؤملا اهيأ- متنأ ام ؟همعطأ هللا ءاش ول نم

 .كلذب اننورمأت ذإ ؛قحلا نع حضاو ِدْعُب يف

 ؟هنع هنولوقت ايف نيقداص متنك نإ ثعبلا نوكي ىتم :لاجعتسالاو بيذكتلا هجو ىلع رافكلا ءالؤه لوقيو (48)

 نومصتخي مهو ؛ةأجف مهذخأت ءةعاسلا مايق دنع عّرَملا ةخفن الإ مهايإ هللا ديعوب نولجعتسي نيذلا نوكرشملا ءالؤه رظتني ام (44)

 .مهتايح نوؤش يف

 يف نوتومي لب «مهلهأ ىلإ عوجرلا نوعيطتسي الو «ءيشب ًادحأ اوصوي نأ «نرَقلا» يف خفنلا دنع نوكر شملا ءالؤه عيطتسي الف (00)

 .مهعضاومو مهقاوسأ

 .ًاعارس ممبر ىلإ نوجرخي مهروبق نم مه اذإف «مهداسجأ ىلإ مهحاورأ ٌدَربف «ةيناثلا ٌةخفنلا (نْرَقلا» يف ختو (01)

 هنع ربخأو ءنمحرلا هب دعو ام اذه :مهل لاقيو نوباجيف ؟انروبق نم انجرخأ نَم انكاله اي :نيمدان ثعبلاب نوبذكملا لاق (09)

 .نوقداصلا نولسرملا

 .ءازجلاو باسحلل نولثام انيدل قلخلا عيمج اذإف ««نرَقلا» يف ةدحاو ةخفن ةجيتن الإ روبقلا نم ثعبلا ناك ام ()

 يف هنولمعت متنك اهب الإ نورٌ الو ءاهتائيس ةدايز وأ اهتانسح صقنب ايش سفن ملت الف ءلدعلاب باسحلا متي مويلا كلذ يف (04)

 .ايندلا
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 هجرك 0 اإ
 1© توكتم دم كيرالا َلعِرَتِي

 ب دة

 0 بيبر 0 نوعا

 راد e را ل
 اي
 0 امي ا ورگ

 NT ةَبَكَسَأَ

 006 ينام اَمَقْرم ا

 © تقي قاف 4ت
 هر قف ام I E E يح
 ني ود دال وهن قیا اتا

 نع نولوغشم مويلا كلذ يف ةنجلا لهأ نإ (00)

 .اهب نوهكفتي يتلا ميعنلا عاونأب مهريغ
 ىلع سولجلاب نومعنتم مهجاوزأو مه (07)

 .ةفراولا لالظلا تحت «ةنيرملا ةّدمألا

 مهو «ةذيذللا هكاوفلا عاونأ ةنجلا يف مهل(017)

 .ميعنلا عاونأ نم نوبلطي ام لك
 «مهبر مهملكي نيح ربكأ رخآ ميعن مهو (08)

 لصحت كلذدنعو .مهيلع مالسلاب مهب ميحرلا
 .هوجولا عيمج نم ةماتلا ةمالسلا مهل

 نع اورّيمت : مويلا كلذ يف رافكلل لاقيو (59)

 مهنع اولصفناو «نينمؤملا

 ملأ :-ًاريكذتو ًاخيبوت- مه هللا لوقيو (10)

 ناطيشلا اودبعت ال نأ يلسر ةنسلأ ىلع مكصوأ
 .ةوادعلا رهاظ ودع مكل هنإ ؟هوعيطت الو

 يتعاطو يتدابعف ءيدحو يتدابعب مكترمأو (11)
 لصوملا ميوقلا نيدلا يه ناطيشلا ةيصعمو

 .يتاّنجو يتاضرمل

 روکا لع ولاا مكنم قحلا نع ناطيشلا لضأ دقلو (57)
 -نوكرشملا اهيأ- لقع مكل ناك افا ءًاريثك ًاقلخ 900

 ؟هعابتا نع مكاهني
 .هلسر مكبيذكتو هللاب مكرفك ىلع ايندلا يف اهب نودعوت متنك يتلا منهج هذه (0)

 .مكرفك ببسب ؛اهّرح اوساقو مويلا اهولخدا (54)

 ءايندلا يف هيلإ تعس اهب مهلجرأ دهشتو «هب تشطب اهب مهيديأ انمّلكُيو «نوقطني الف نيكرشملا هاوفأ ىلع عبطن مويلا (10)
 .ماثآلا نم تبسكو

 فيكف ؛هوزوجيل طارصلا ىلإ اورّدابف «مههاوفأ ىلع انمتخ اك «مهراصبأ بهذ نأب مهنيعأ ىلع انسمطل ءاشن ولو (17)

 ؟مهراصبأ تسوُط دقو كلذ ممه ققحتي

 .مهءارو اوعجري الو «مهمامأ اوضْمي نأ نوعيطتسي الف «مهنكامأ يف مهاندعقأو مهقلخ انّريَعَل انئش ولو (70)

 نَم َّنأ نولقعي الفأ « ل ا

 مهثعب ىلع رداق مهب اذه لثم لعف

 كلاي را ىلا ا لا ريال 364(

 رينتسم بلقلا ّيح ناك نَم رذنيل ؛هظعاومو همّكِحو هماكحأ ةحضاو «لطابلاو قحلا ىلع ةلالدلا نيب نآرقو ءبابلألا

 .ةغلابلا هللا ةجح نآرقلاب مهيلع تماق مهنأل ؛هللاب نيرفاكلا ىلع باذعلا قحيو «ةريصبلا
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 رتي ڈرو نو ا ا

e 5 ES 1 2 32 6 E Fy 09  

 ارهاب تیاتر ات آری کرا | املج 5

 تاهو زف راهن اھل دو دۇك ا يف نو بکري ام اهتمف .مه اهانرخسو ()
 4 قود آرام سو ُفَتماَهِضَرُملَوم 9 اماهنمو «لاقثألا اهيلع نولمحيو 20

 ل

 يشيل © توزر چلایا نود نم ءاهب نو عفتني ىرخأ عفانم اهيف م ھلو (۷۳)
 کک دا رخو رص نأ هراعشأو اهرابوأو اهفاوصأب عاف تالاك

 5 ل ريل و الفأ ءاهنابلأ نوبرشيو «كلذ ريغو ءاسابلو

 او © تَوِْلَعْباَمَم مو َنوريإَماَهناَنِإ «معنلا هذهب مهيلع معنأ يذلا هللا نوركشي
AEH 5 0 0 021 وضد  E 

 رر 59 سرر | ؛امودبعي ةحلآ هللا نود نم نوک رشملا ذختاو (۷
 ES ریا یت نکلا ,َقلَحَىيََ دام لا هللا باذع نم مهذاقنإو مم اهرصن يفاعمط

 ٌدِيَِطِقَحْزُحِب دووم وا نأ رَلهخيْلُف ا لالو ايدباعرصن ةهآلا كلت عيطتست ال )۷١(
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 2 5 ا و چ %2 ًاعيج مهتمأو نوكرشملاو .نورصني مهسفنأ
 کک ا نم مهضعب ئربتم «باذعلا يف نورضحم

 ا ور رو 2 هللاب مهرفك -لوسرلا اهيأ- كنزي الف (77)
 وی 50 2 6 ام ملعن انإ ؛كب مهؤازهتساو كل مهبيذكتو

 هوكي قلو د 3 0 ا ل ل

 هقلخ ءادتبا ثعبلل ركنملا ناسنإلاري ملوأ 00
 تّرم ةفطن نم هانقلخ انأ «هداعم ىلع هب لدتسيف

 حضاو ماصخلا ريثك وه اذإف ںیک ىتح راوطأب
 ؟لادجلا

 ىغبني ال ًالثم ثعبلل ركتملا انل برضو (۷۸)

 «قولخملا ةردقب قلاخلا ةردق سايق وهو «هبرض
 ؟ةتتفتملا ةيلابلا ماظعلا يبحي نَّم :لاق «هقلخ ءادتبا يسنو

 .ءيش هيلع ىفخي ال «ميلع هقلخ عيمجب وهو «ةرم لوأ اهقلخ يذلا اهيبحي : هل لق (9)

 جارخإ ىلع رداقلا وهف «رانلا نودقوت رجشلا نم متنأ اذإف «ةقرحم ارات بطرلا رضخألا رجشلا نم مكل جرخأ يذلا ( ٠

 LE را سل ا ملا .دضلا نم دضلا

 ىلع رداق هنإ .ىلب ؟مه أدب اك مهديعيف «مهلثم قلخي نأ ىلع رداقب امهيف امو ضرألاو تاومسلا قلخ يذلإ سيلوأ (1)
 .ءيش هيلع ىفخي ال يلو قلخ ام لكب ميلعلا «تاقولخملا عيمجل قالخلا وهو كلذ

 .روشنلاو ثعبلاو ءءايحإلاو ةتامإلا كلذ نمو «نوكيف «نك» : هل لوقي نأ ًاكيش دارأ اذإ ىلاعتو هناحبس هرمأ نإ (81)

 دقو «عنامم وأ عزانم الب هقلخ نوؤش 3 يف فرصتملا «ءيش لكل كلاملا وهف «كرشلاو زجعلا نع سدقتو ىلاعت هللا هزنتف (/ ۳
 .ءازجلاو باسحلل نوعجرت هيلإو «هتمعن ماتو «هتردق لئالد ترهظ

to 



 ‡ تافاصلا ةروس #

 يف فصت ةككالملاب ىلاعت هللا مسقأ )١-5(

 ركذ ولتت ةكئالملابو «هللا رمأب هقوستو باحسلا 5 راما از تشل تر رجزت ةكئالم ابو ءةصارتم ًافوفص اهتدابع
 س 2 ويعم لإ و ل 58 2 -سانلا اهيأ- مكدوبعم نإ .ىلاعت همالكو هللا 1 جر مس

 ةدابعلا هل اوصلخأف هل كيرش ال دحاول 4 e ا
 امأ هقلخ نم ءاش اهب هللا مسقيو .ةعاطلاو ره
 فلحلاف شاب الإ مسقلا هل زوجي الف قولخملا ف

 .كرش هللا ريغب
 ءامهتيب امو ضرألاو تاومسلا قلاخ وه (4)

eاهبراغمو اهعلاطم يف سمشلا رّيدمو € 2 سے اھ ا . 

 .موجنلا يه ةنيزب ايندلا ءامسلا ايز اَنِإ ( 0 € 2 راوی رختعا كلت
 ناطيش لك نم موجنلاب ء ميلا اعف

 اللا ىلإ لصت نأ نيطابشلا عيطتست 0 2

 نِ ىاعت هللا هيحوي اهب اوملكت اذإ مهيلإ عمتستف E وا 3 5 ا 5
 ؛ةهج لك نم بهشلاب نومَجْرُيو «هرّدقو هعرش ا 3 0 9 ديل ان

 ةرخآلا رادلا يف مهو ؛عامتسالا نع مهلا درط 00 0 ل

 وم داد باذع

 ءةفطخلا نيطايشلا نم فطتخا نم الإ 18 )١١(
 9 7 ور
 اهيقليف «:ةعرسب ءامسلا نم اهعمسي ةملكلا يهو (4 رھ

 تحت يذلا ىلإ رخآلا اهيقليو «هتحت يذلا ىلإ 2 :

 ابرو ءاهيقلي نأ لبق ءيضملا باهشلا هكردأ امبرف

 «باهشلا هيتأي نأ لبق ىلاعت هللا رَدَقِب اهاقلأ

 .ةبذك ةئام اهعم نوبذكيف « ةنهكلا ىلإ رخآلا اهب بهذيف هقرحيف

eنيط نم مدآ مهابأ انقلخ انإ ؟تاقولخملا هذه نم انقلخ نم مأ ًاقلخ دشأ مُهَأ ثعبلا يركنم ا  

 «كب نوئزهتسي مهنأ غلبأو مهراكنإ نم ٌبجعأو «ثعبلا مهراكنإو مهبيذكت نم -لوسرلا اهيأ- تم

 .كلوق نم نورخسيو
 .نورّبدتي الو ركذلا اذهب نوعفتني ال هنع اولّمَع وأ موسن اهب اوركذ اذإو 0

 .نوبجعيو اهنم نورخسي كتّوبن ىلع ةّلاد ةزجعم اوأر اذإو )١5(

 انروبق نم نوثوعبمل انإأ ةيلاب ًاماظعو ًابارت ان ْرِصو انتم اذإأ . نب رهاظ رحس الإ هب تئج يذلا اذهام :اولاقو (17/-1)
 ؟انلبق نم اوّضم نيذلا انؤابآ ثعبُيوأ «ءايحأ
 .نورغاص ءالذأ متنأو «نوثعبت فوس معن :-لوسرلا اهيأ- مهل لق (14)
 .ةمايقلا موي لاوهأ نورظني مهروبق نم نومئاق مه اذإف «ةدحاو ةخفن يه (نإف (19)

 .ءازجلاو باسحلا موي اذه انكاله اي : اولاقو 0 ٠(

 .هنوركدتو ايندلا يف هب نوبذكت متنك يذلا لدعلاب قلخلا نيب ءاضقلا موي اذه :مهل لاقيف (11)
 مهوقوسف هللا نود نم اهنودبعي اوناك يتلا مهتهآو «مهءارظنو هللاب اورفك نيذلا اوُعَمجا : ةكئالملل لاقيو -۲٤( نق

 يف مهنع تردص يتلا مهلاوقأو مهلامعأ نع نولوؤسم مبنإ ؛منهج ىلإ اولصي نأ لبق مهوسبحاو «منهج ىلإ ًافينع ًاقوس
 .مهل تيكبتو مهيلع راكنإ ةلءاسم ءايندلا

Hš 



 ِتَفاَصلاٌةَروُس دورو ثلا اولا

 رصنيال مكلام :ًاخيبوت مهل لاقيو (۲)

 ا 2 00 ا 3 ؟اضعب

 نيمي 2 ا هنوملاخي ال « شا رمأل نوداقنم مويلا مه لب(

 طاس و e 5 .مهسفنأل نيرصتنم ريغ «هنع نوديجحي الو

 2 / نوموالتي ضعب ىلع رافكلا ضعب لبقأو (۲۷)
 جوش لااا لاتىن امر رتل ب ا 7 e ري

 یاد ايزي َنوَعاك اوا متتك مكنإ :نيعوبتملل عابتألا لاق ()
 مهل لقا اكتب ا ابتر 5 رمأ انيلع نونّرهتف «قحلاو نيدلا لبق نم اننوتأت
 YF کک وور وک .لالضلا انل نونيزتو ءاهنع اننورٌفَتُتو ءةعيرشلا
 9 ايها | نولوقیو © ورب شه للة > «نومعزت (ىرمألا ام :نيعباتلل نوعوبتملا لاقو
 ص رکھ یر و قلم جويا رفكلل ةلباق ءناميإلل ةركنم مكبولق تناك لب

 ا بد 5 ر سہ ا .نايصعلاو
 وامشي کامالإ E داد 5 وق وأ ةجح نم مكيلع انل ناك امو (۰ ١(

 قات زرته كو بصمت ادل ا اجا مسك لب ناميإلا نع اہ مكدصنف
 لتر و و رو ےہ اا .قحلل نيزواجتم نيغاط ًاموق -نوكرشملا

 ا نیلیلقتم ت رس عربا تج د 0 رخو کرک ١ «باذعلاوقئاذل انإ ءانبر ديعو ًاعيمج انمزلف (91)

 A يو 1ع يقفل طش 1 يف انيصاعمو انبونذ نم انمدق اهب متنأو نحن
 و يتعدل کک .ايندلا

 CSET کر لوغاه ف @ | 2
 ل الو ضل ا نإ بنیا فا لیس نع مكانلضأف 0
 لر هع لاف © نوف ضي ن۵٤ نفر ل ءانرفك ببسب ؛انکلهف ؛مكلبق نم نيلاض انك
 زل تقني هلك 6و تير 8 .انعم مكانكلهأو
 - . 6) موي نوكرتشم نيعوبتملاو عابتألا نإف ()
 يف ايندلا يف اوكرتشا امك ,باذعلا يف ةمايقلا
 .هللا ةيصعم

SS OL 
 اهنع نوريكتسي ءاهيفاني ام كرتب اورمأو ءاهيلإ اوعّدو هللا الإ هلإ ال : :مه ليق اذإ ايندلا يف اوناك نيكرشملا كئلوأ نإ (۴)

 .اهب ءاج نم ىلعو
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نونعي ؟نونجم رعاش لجر لوقل انتهآ ةدابع كرتنأ : نولوقيو ( ۲

 .هديحوتو هللا عرش نم هنع هب اوربخأ اهيف نيلسرملا قَّدصو «دیحوتلاو نآرقلاب ءاج لب هب هوفصو اک دمحم ام ءاوبّدك (۳۷)

 .عجوملا ميلألا باذعلا وقئاذل مكبيذكتو مكرفكو مكلوقب -نوكرشملا اهيأ- مكنإ (
yS 

 كئلوأ . ميلألا باذعلا نم نوجان مهنإف ؛هتمحرب مهصتخاو مهصلخأف «هتدابع يف هلاوصلخأ نيذلا ىلاعت هللا دابع الإ (57- هذ

 ر و ا .عطقني ال مولعم قزر ةنجلا يف مهل ن نوصّلخملا

 مي رم لع أ في وص ار ردع اع ا

 ارش يف وكيل ابعول يف ءاضيب ءاهحاطقنا نوفاخ ال :ةيراج راجل نم «رمخ سوؤكب مهسلاجم يف مهيلع رادي (57-45)

 .يديألا هسق ل نوصم ضي نمأك «نيعألا ناسح «نهجاوزأ ريغ ىلإ نرظني ل ءتافيفع ءاسن مهسلاجم يف مهدنعو ( 4

 .ةنجلا يف مهيلع هب هللا معنأ امو ءاهيف نوناعي اوناك امو ايندلا يف مهاوحأ نع نول استي ضعب ىلع مهضعب لبقأف (0160)

 .يل مزالم بحاص ايندلا يف يل ناك دقل :ةنجلا لهأ نم لئاق لاق .سنألا مات نم اذهو

ERIK. 

 فو



 ٍداَفاََصلاٌةَروُص دولار تالال ا

 يذلا ثعبلاب قّدصت فيك :لوقي )۲« ٥۳(
 انرصو انقزمتو انتم اذإأ ؟بارغتسالا ةياغ يف وه

 ىزاجُتو بساحُتو ثعبُي ءاماظعو ًابارت
 ؟انلامعأب
 ةنجلا لخدأ يذلا نمؤملا اذه لاق (00:54)

 كلذ ريصم ىرنل نوعلَطُم متنأ له :هباحصأل
 .رانلا طسو يف هنيرق ىأرف علطاف ؟نيرقلا
 دقل :ثعبلل ركتملا هنيرقل نمؤملا لاق (67557)

 ول نايإلا نع يايإ كدصب ينكلبت نأ براق
 ناهيولا ىلإ يتيادهب يبر لضف الولو .كتعطأ
 باذعلا يف نيرضحملا نم تنكل «هيلع ىتيبثتو

 .كعم
 نحن امف نومّعنم نودّلخ اننأ ًاقحأ (10-04)
 نحن امو ءايندلا يف ىلوألا انتتوم الإ نيتيمب

 نم هيف نحن ام َّنِإ ؟ةدجلا انل د دعب دب . 2م اا

 ت لا 2 یا بألم
 «مئادلا دولخلاو ءلماكلا ميعنلا اذه لش )١( رق د ا ڪا صدقو

 ؛ايندلا يف نولماعلا لمعيلف «ميظعلا زوفلاو 9 س

 .ةرخآلا يف هيلإ اوريصيل اک يك
 ةنجلا ميعن نم هفصو قبس يذلا كلذأ (17)
 موقزلا ةرجش مأ «هللا نم ءاطعو ةفايض ريخ

 ؟رانلا لهأ ماعط «ةنوعلملا ةثيبخلا
 نوملاظلا اهب نتتفا ةنتف اهانلعج انإ (0)

 :نيركنتسم اولاقو «يصاعملاو رفكلاب مهسفنأل

 .رجشلا لكأت رانلاو .ةرجش رانلا يف نأ مكئيني مكبحاص نإ

 اذه دعب ُلأسَت الف كلذك تناك اذإف «نيطايشلا سوؤر هنأك رظنملا حيبق اهرمث «منهج رعق يف تبنت ةرجش اهنإ (18-54)

 ًاطيلخ ًابارش نوبراشل اهنم لكألا دعب مهنإ مث .مهنوطب اهنم نوتلارف ةرجسشلا كلت نم نولكآل نيكرشملا نإف ءاهمعط نع
 .رانلا باذع ىلإ باذعلا اذه دعب مهَّدرم نإ مث ڈ «ًاراح ًاحیبق

 .كلذ ىلع مهتعباتم ىلإ اوعراسف «لالضلاو كرشلا ىلع مهءابآ اودجو مهنإ (30 ٠

 .ةقباسلا ممألا رثكأ -لوسرلا اهيأ- كموق لبق قحلا نع لض دقلو (71)
ONS ل 

 .ةربع سانلل تراصو «تبّدَع دقف ؟ترفكف «ترذنأ يتلا ممألا كلت ةياهن تناك فيك لّمأتف ()
 .هل مهصالخإل هتحرب مهّصخو «هللا مهصلخأ نيذلا هللا دابع الإ (۷)

 .نحن هل نوبيجملا معنلف «هموق ىلع هرصننل ؛حون انيبن انادان دقلو (۷)

 .ميظعلا نافوطلاب قرغلا نمو «نيكر شم ا ىذ نم هعم نينمؤملاو هلهأو هانيجنو (77)

 قول



 ٍتَئاَصلاٌةروُش ويلا ثلا قا ا

 امهر ردا کو قرغ دعب نيقابلا مه حون ةيرذ انلعجو (۷۷)

 نميف ًانسح َءانثو ًاليمج ًارُكِؤ هل انيقبأو (7)
 .هب هتوركذي سانلا نم هدعب ءاج

 ءوسب ركُذُي نأ نم هل ةمالسو حونل نامأ 074)

 هدب نم لايجألا هيلع يت لب :نيرخآلا يف

 نم نسح أ نم لك يزجن حون ءازج لثم ۰ (
 هللا ةعاط يف دابعلا

 نيصلخملا نيقدصملا اندابع ا نإ (۸۱)
 د .هللا رماوأب نيلماعلا

 رد يعزم جليم مه اک لل  هموق نم نيبذكملا نيرخآلا انقرغأ مث (40)
 TE 6 ف «نافوطلاب

TSر تتام نود 6 نلوم © نیب ا هجاهنم  

 اقا یل EES إلا بلقب هبر ءاج نح «میهاربإ هللا يبن هسّلمو
 د اےس 2 نیح ذ قلو اب داقتعا ءئ
 ترك نمتلك ا ديك واو دارا ريج يف | وي 0 ا

 نصا نم لټه ير ق ندهيَس قر لاكي يلا ها ءابنودبعت ةّقلتُع ةهلآ نوديرتأ ؟هللا نود نم

ESKEREK 

 ىيا یتا عم هَعَمَمكبَتَلَم ريل ا یک رشک اف ؟هدحو ةدابعلل قحتسملا هللا ةدابع نوكرتتو

 8 وری ب6 رجم ںی | هب متكرشأ اذإ مكب لعاق هنأ نیلاعلا برب مکنظ
 شاکی لاق نیر تاد َمَرظم كبدي ماما فَ 5 ؟هريغ هعم متدبعو

 ع
 0 ذآ 0 ىلع- موجنلا يف ةرظن ميهاربإ رظنف (40-44)

 68 نعدهبرذتعي اهيف اركفتم -كلذ يفهموق ةداع
 . ضيرم ينإ :مه لاقف «مهدايعأ ىلإ مهعم جورخلا

 .مهروهظ ءارو هوكرتف «هنم ضيرعت اذهو

 ال مكلام ؟مكتندس مكل همدقي يذلا ماعطلا اذه نولكأت الأ :اهب ًاثزهتسمم لاقف هموق مانصأ ىلإ ًاعرسم لامف (۹۲۰۹۱)
 ؟مكلأسي نَّم نوبيجت الو نوقطنت

 .اه مهتدابع أطخ هموقل تبثيل ؛ىنميلا هديب اهرّسكيو اهبرضي مهتحلا ىلع لبقأف (4)
 .نيبضاغ نيعرسم نوُدْعَي هيلإ اولبقأف (45)

 مكبر ةدابع نوكرتتو ,مكيديأب اهنوعنصتو .متتأ اهنوتحنت ًامانصأ نودبعت فيك :ًالئاق تابثب ميهاربإ مهيقلف (47594)
 ؟مكلمع قلخو «مكقلخ يذلا

 .هيف هوقلأ مث ءابطح هوؤلماو ءاناينب هل اونبا : اولاقو ءةوقلا ىلإ اوؤجل ةجحلا مهيلع تماق املف (۹۷)
 ىلع رانلا لعجو «مهروحن يف مهديك هللا درو «نيبولغملا نيروهقملا مهانلعجف «هكالهإل ًاديك هب ميهاربإ موق دارأف (48)

 .ًامالسو ًادرب ميهاربإ

 ينيد يف ريخلا ىلع ينلديس هنإف ؛يبر ةدابع نم نكمّتأ ثيح ىلإ يموق دلب نم يبر ىلإ رجاهم ينإ : ميعاربإ لاقو ( )۹۹ 9٠١
 .ًاحلاص ًادلو ينطعأ بر . يايندو

 .ليعاسإ وهو «هربك يف ًايلح نوكي :يأ « «ميلح مالغب هانرَّشبو «هتوعد هل انبجأف (۱۰۱)

 لاقف (قح ءايبنألا ايؤرو) ؟كيأر ف كحبذأ ينأ مانملا يف ىر ينإ : هوبأ هل لاق هيبأ عم ىشمو ليعامسإ ربّك املف ٠١ فز
 ًارباص -هللا ءاش نإ- يندجتس «يحبذ نم هب هللا كرمأ ام ضمأ : هللا ةعاط ىلع هل ًانيعم «هدلاوب اراب «هبر ًايضِرُم ليعامسإ
 .ًابستح ًاعئاط
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 .هتيصعمو هرفكب ًانيِب لظ اه ملاظ وه نّمو «هسفنل نسح «هبرل عيطم وه

 هديل ن سَ a قحاب

 1 نهال E نيبو
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 © رل اد © تؤم اراب
 َنَسْحَأَنورَدَيَو دب نونا نوال ا یول ا6د

 تكتل 5 رے و

 ىقلأو هل اداقناو هللا رمأل !لستسا ملف )*٠١(

 -ةهبجلا بناج وهو - هنيبج ىلع هنبا ميهاربإ
 .هحبذيل ؛ضرألا ىلع

 ةلاحلا كلت يف ميهاربإ انيدانو 3 ٠۰

 هب ترمأ ام َتلعف دق «ميهاربإ ای نأ :ةبيصعلا

 كفيدبعت لع انرج "1 كوي ةندصر
 نم مهصلخنف « «كلثم اونسحأ نيذلا يزجن

 .ةرخآلاو ايندلا يف دئادشلا
 قاشلا ءالتبالا وه كنبا حبذب رمألا نإ )٠١7(

 .كناميإ قدص نع نابأ يذلا
 هنع ًاليدب انلعجف «ليعامسإ انذقنتساو (۷ ٠١(

 .ًايظع ًاشبك
 ممألا يف ًانسح ًءانث ميهاربإل انيقبأو (۸ ٠١

 .هدعب

 هل ٌءاعدو «هللا دنع نم ميهاربإل ةيحت 0)
 .ةفآ لك نم ةمالسلاب
 هلاثتماو انل هتعاط ىلع ميهاربإ انيزج اك (۱۱۰)
 .اندابع نم نينسحملا يزجن ءانرمأ
 اوّطعأ نيذلا نينمؤملا اندابع نمهنإ(١11)

 اهقح ةيدوبعلا
 نم ًاّيبن قاحسإ هدلوب ميهاربإ انرّشبو )١١0(

 «هبر رمأب هاضرو هربص ىلع هل ءازج ؛نيحلاصلا
 .هل هتعاطو

 نم امههتيرذ نمو .ةكربلا هيلع انلزنأو )١١(

 ةيدوبع نم هيف اوناك امو ءقرغلا نم امهموقو امهانيجنو «ةلاسرلاو ةوبنلاب نوراهو ىسوم ىلع اننمدقلو )١11061١14(

 .ةلذَمو
 .هلآو نوعرف ىلع ةبلغلاو ةرصنلاو ةزعلا مه تناكف «مهانرصنو )١1١7(

 ثعتبا يذلا هللا نيد مالسإلا وهو ءهيف جاجوعا ال يذلا ميقتسملا قيرطلا امهانيدهو ءةنيبلا ةاروتلا امهانيتآو ١1 -١١۹(

 .امهدعب نميف ًاليمج ًاركذو ًانسح ٌءانث ايف انيقبأو «هءايبنأ هب

 يزجن نسحلا ءازجلا امهانيزج اك ءةفآ لك نم ةمالسلاب امه ٌءاعدو ٌءانثو هللا دنع نم نوراهو ىسومل ٌةيحت (151- (

 .ناميإلا يف نيخسارلا اندابع نم امهنإ .لمعلاو ناميإلاو قدصلاب انل نيصلخملا اندابع نم نينسحملا
 هدحو هللا اوقتا :ليئارسإ ينب نم هموقل لاق ذإ ؛ةلاسرلاو ةوبنلاب مهانمركأ نيذلا نمل سايلإ اندبع نإو (115- ۳
 تافصلا نسحأب ّفصتملا- نيقلاخلا نسحأ نوكرتتو ءًاقولخ ًافيعض نص نودبعت فيك «هريغ هعم اوك رشت الو «هوفاخو

 ؟مكلبق نيضاملا مكءابآ قلخو «مكقلخ يذلا مكبر هللا -!هنودبعت الف ءاهلمكأو

40۹ 



 ِتاَفاَّصلا روس دورنا تا ارجل
 N: gx 2 سچ

 رام < و[ وک 3 «مهيبت سايلإ موق بذكف (۱۲۸ ۷

 «باقعلاو باسحلل ةمايقلا موي هللا مهنعمجيلف

 مهنإف هلل مهنيد اوصلخأ نيذلا هللا دابع الإ

 .هباذع نم نوجان

 يف ًاليمج ًءانث سايلإل انلعجو (15-19)

 اكو .سايلإ ىلع ٌءانثو هللا نم ةيحت .هدعب ممألا

 يزجن «هتعاط ىلع نسحلا ءازجلا سايلإ انيزج
 هللا دابع نم هنإ .نينمؤملا اندابع نم نينسحملا

 .هرماوأب نيلماعلا هل نيصلخملا نينمؤملا

 فانيفطصا ًاطول اندبع نإو )١0-1(

 نيعمجأ هلهأو هانيجن ذإ «نيلسرملا نم هانلعجف
 هتجوز يه «ةمرَه ًازوجع الإ ءباذعلا نم

 7 .اهرفكل اهموق نم اوكله نيذلا عم تكله
 نلقاك هع ك .هموق نم نيبذكلا نيقابلا انكلهأ مث (15)
 ( 2 نورمتل -«ةكم» لهأ اي- مكنإو ۷

 تقو مهراثآو طول موق لزانم ىلع مكرافسأ يف

 ول «نولقعت الفأ .ًاليل اهيلع نورتو «حابصلا
 0 هي 8 ؟مهباصأ ام لثم مكبيصي نأ اوفاختف

 ل درا 8) هاتيفطصا سنوي اندبع نإو )١11019(

 €3 ابضاغ هدلب نم بره ذإ «نيلسرملا نم هانلعجو
 .ةعتمأو ًاباكر ةءولم ةنيفس بكرو «هموق ىلع

 نيبولغملا نم سنوي ناكف «قرغلا فوخ ةلومحلا فيفختل ةنيفسلا باكر عرتقاف ؛ةميظعلا جاومألا اهب تطاحأو )١41(

 .ةعرقلاب
 هيلع مالي اهب ٍتآ مالسلا هيلع سنويو «توحلا هعلتباف ءرحبلا يف يقلأف 161
 نطب يف وهو هحيبستو هتوحلا نطب يف هعوقو لبق حلاصلا لمعلاو ةدابعلا ةرثك نم هل مدت ام الولف (144 145

 موي ىلإ ًاربق هل راصو «توحلا نطب يف ثكمل ؛ 4 تیرا نم تڪ یل كَ ت لاک إذل :هلوقب توحلا

 .ةمايقلا

 .ندبلا فيعض وهو ءءانبلاو رجشلا نم ةيراع ةيلاخ ضرأ يف هانيقلأو «توحلا نطب نم هانحرطف )١4(
 .اهب عفتنيو «هّلظت عْرَقلا نم ةرجش هيلع انتبنأو )١157(

 غولب تقو ىلإ مهت ءايحب مهانعتمف «هب ءاج اهب اولمعو اوقَّدصف «نوديزي لب هموق نم فلأ ةئام ىلإ هانلسرأو )١4811(

 .مهاجآ
 ؟مهنوديري نيذلا نينبلا مهسفنألو «نهنوهركي يتاللا تانبلا هلل اولعج فيك :كموق - -لوسرلا اهيأ- لأساف ()

 ؟نورضاح مهو ءاثانإ ةكئالملا انقل مهأساو )٠٠١(

 .نوملعي ال ام نولوقي مهنأل ؛نوبذاكل مهنإو ءهللا دلو : مهوق مهيذك نم نإو )١197151(

 ؟نينبلا نود تانبلا هللا راتخي ءيش يأل 9

 نو

FAV 
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 ِتاَفاََصلاٌةَروُس کک

O (5 ورا ٤ 
  5نوضرت ال متنأو «نونبلا مكلو تانبلا هلل نوكي 9 هن ود

 .مكسفنأل تانبلا ورو

 ) )156نأ يغبني الو زوجي ال هنأ نوركذت الفأ

 : .ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت ؟دلو هل نوكي
  0قهرا تخل  A n E 0 50 4مَ  )1١65( 32 2ر 5

  _ 0 5 0؟ ا
 نوير روال نحت تاو واع اقر  )۱٥۷( 8دنع نم باتك يف ةجح مكل تناك نإ

 ؟مكلوق يف نيقداص متنك نإ ءاہب اوتأف هللا و ى ھ ناما واک ع نفك

E لمجو ۱١۸ ا دو نواب یوسف اورتک ف نر صحاب 
  GFنيكر شمل ا نأ الملا تملع دقلو ءًابسنو ةبارق 3 تكل 0 لار ر د نلرم ا توالت

 ملا موي بادعل ورضح ا 0 هوي ا .ةمايقلا موي باذعلل نو رض

 هفصي ام هب قیلیال ام لک نع هللا هنت »)1١9( چ زفر دحر اراک

 .نورفاكلا هب أ َرِيحاَسلئاَدَ نوچ
 ال هتدابع يف هل نيصلخملا هللا دابع نكل )١10( 3 زياد نع ٠ ا 1

5 

 اَ

 .هناحبس هلالجب قيلي اب الإ هتوفصي لا < نو تامعا یر رڪشا

 امو - للاب نوکر شملا اآ- مکنإف (15-131) 1

 نيّلضمب متنأ ام «ةملآ نم هللا نود نم نود بعت

Eلضيذأ هيلع لجو زع هنا رّدق نمالإادحأ 4  
 .هملظو هرفكل ؛ميحجلا د

 الإ ٌدحأ انم امو :ةكئالملا تلاق (155-155)

 .هب قيلي ال ام لك نع هللا نوهّرنملا نحنل انإو «هتعاطو هللا ةدابع يف ًافوفص نوفقاولا نحنل انإو «مولعم ءامسلا يف ماقم هل
 ءانلبق نيلوألا ءاج ام ءايبنألاو بتكلا نم انءاج ول :-لوسرلا اهيأ- كتثعب لبق نولوقيل «ةكم» رافك نإو )١19-179(

 .ةدابعلا يف نيصّلخملا «ناييإلا يف نيقداصلا هللا دابع انكل

 اورفك «ملسو هيلع هللا لص دمحم وهو «لسرلا لضفأو «بتكلا لمكأو «نيرخآلا ملعو «نيلوألا ركذ مهءاج املف )17١(

 .ةرخآلا يف باذعلا نم مهلام نوملعي فوسف «هب

 نأو «ةوقلاو ةجحلاب مهئادعأ ىلع ةرصنلا مهل نأ «ني نيلسرملا اندابعل - اه درم ال يتلا- انتملك تقبس دقلو (17- 1۷۱(

 .لآملاو ةبقاعلا رابتعاب ماقم لك يف مهئادعأل نوبلاغلا مه انليبس يف نيدهاجملا اندنج

 هللا رم يتأيو ءاهيف مهلهمأ يتلا ةدملا يضقنت ىتح قح ا لبقي لو دناع نع - لوسرلا اهيأ- ضرعأف (17611/)

 .هللا باذع نم مهب لحي ام نوري فوسف ؟كتفلاخمب باذعلا نم مهب لحي اذام بقتراو مهرظنأو «مهباذعب

 .مهحابص حابصلا سئبف مهم انباذع لزن اذإف ؟لوسرلا اهيأ كنولجعتسي مه انباذع لوزنبفأ 7 ١۷۷)

 .لاكتلاو باذعلا نم مهب لحي ام نوري فوسف مهرظنأو ؛مهباذعب هللا نذأي ىتح مهنع ضرعأو (۱۷۹۰۱۷۸)

 .هيلع نورتفملا ءالؤه هفصي اع ةزعلا بر ىلاعتو هللا هّرنت )۱۸١(

 .نيلسرملا عيمجل هنامأو هؤانثو ةمئادلا هللا ةيحتو )١181(

 .هل كيرش ال هدحو كلذل قحتسملا وهف «ةرخآلاو ىلوألا يف نيملاعلا بر هلل دمحلاو (187)

 52 ا و را ا م 2 2 <
 رول

tor 



 ضْوَروُس وريل كالا جلا
7-8 4 3 

 4 ص ةروس #

 فاش e ب فورحلا ىلع مالكلا قبس « ص(

 أوبَعو صام تالادا ساگا ا .ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعطقملا
 ® £ 4 < Son ا ربكذت ىلع لمتشملا نآرقلاب هناحبس هللا مسقي

 کک ا دج هجن
 نيرفاكلا نكلو .نولفاغ هنع مه اهب سانلا

 1 ر ا نا
 0و 4

 5 0 ا .هل نوفلاخم قحلا ىلع نوربكتم
 ل ءالؤه لبق اهانكلهأ ممألا نم ًاريثك (۳)

 باذعلا مهءاج نيح اوثاغتساف «نيكرشملا

 «ةبوت لوبق تقو تقولا سيلو «ةبوتلاب اودانو

 .مهباصأ امه صالخو رارف تقو الو

 3 قي و ےس 1 ها لنا ث : افكلا ءالو < )0€(

 5-55 و ضال تولا الأ 0 e ممبلإ
 يف بذاك وه لب الوسر سيل هنإ :اولاقو «هباذع گھ يل 0 ريل يي ل 1 11 و ةوخمو هلل ع وعديل ؟ 1 رشب >

 اولا 61 ةربثكلا ةهآلا رّيصي فيك «هموقل رحاس «هلوق

 : لڪ نا بارلا 8 ا 2 ءىش هيلإ اعدو هب ءاج يذلا اذه َّنِإ ؟ادحاو الإ

 ومرامي .بيجع
 يكتم رعت أ نم / مهؤاربكو موقلا ءاسؤر قلطناو (70)

 كرشلا ىلع رارمتسالا ىلع مهموق نوضّرحي
 هب ءاج ام نإ نولوقيو .ةهلآلا ددعت ىلع ربصلاو

 ام «ةينارصنلا يف الو «شيرق نم انئابآ نيد يف هيلإ وعدي ايب انعمس ام «ةدايسلاو ةسائرلا هنم دصقي رّيدم ءيش لوسرلا اذه

 .ءارتفاو بذك الإ اذه

 اولاق لب كل يلاسرإو -لوسرلا اهيأ- كيلإ يبحو نم بير يف مه لب ؟اننود نم هيلع نآرقلا لوزنب دمحم صحا (۸)
 .اولاق ام ىلع اوؤرجت امل هباذع اوقاذ ولف هللا باذع اوقوذي مل مهنأل ؛كلذ

 ؟هقلخ نم ءاشي نمل هلضفو هقزر نم ءاشي ام باهولا «هناطلس يف زيزعلا كبر لضف نئازخ نوكلمي مه مأ (9)

 ىلإ مه ةلصوملا بابسألاب اوذخأيلف ؟اوعنْمّيو اوطْعُيف ءامهنيب امو ضرألاو تاومسلا كْلُم نيكرشملا ءالؤه مأ )١(

 .عنمو ءاطع نم نوديري اهب اومكحي ىتح «ءاسلا

 داعو حون موق مهلبق تبذك «مهلبق بازحألا نم مهريغ مزُه اك «نوموزهم دنج نوبذكملا دنجلا ءالؤه (15-1)

 0-0 د لب دا ل ين ا هسا سوقا

eعوجر ناف اج ةدتاو كالا ےک لدار هيلع فار هوك رخل اوم رک امو . 

 .مهنم ًءازهتسا اذه ناكو «ةمايقلا موي لبق ايندلا يف باذعلا نم انبيصن انل لُجع انبر :اولاقو (

for 



 هنولوقي ام ىلع -لوسرلا اهبأ - ربصا (۱۷) 9 د ادات ا
 ةا تح اص دواد ادع زكذاو ةركت ان و اا

 باّوت هنإ «هتعاط ىلع ربصلاو هللا ءادعأ ىلع ا

 ةيللسفاذه يو هلا يضريام ىلإ رجلا ريك
 .ملسو هيلع هللا لص لوسرلل و

 نحّبسي دواد عم لابجلا انرّخس انإ (۱۹۰۱۸) مث 0

 هم تظل ان و مرا اهلا ل وأ ةجلشك 5 1و ی ابار و ںیک اک قنات

 .هلًاعبت عيطتو ؛حّيست ةعومجم 4 ١ لاوس لكما
 :رصنلاو ةوقلاو ةييهاب هكلم هل ارد 3١١ | ةه الل ينزع ترة
 .مكحلاو مالكلا يف لصفلاو «ةوبنلا هانينآو أ ب زانا 0 ار ككل

 ربخ -لوسرلا اهيأ- كءاج لهو ۲۲۰۲١( #0 ی تحل یوا
 ناكم يف دواد لعارّوست نيدللا نيّمِصاختملا 0 1 7

Êال :هلاولاق ؟هيلع |مهوخد نم عاتراف هتدابع عك 8 باو  
eا یخ 3 ا َّنَمْحَم لز اع  

 ضقاف «رخآلا اندحأ ملظ ناصح نحنف َففَحَت 5 بام ارل نوو كلدر ەل انرفغف و

 اندشرأو مکحلا يف انيلع رج الو ,لدعلاب اننيب 4 قاس يحاضر ف ةيلَح كاما وادی 2 a ا آ و
 ليلا ءار لا
 نوعستو عست هل يخأ اذه نإ :امهدحأ لاق()

a 

 «ةدحاو ةجعن الإ يدنع سيلو «جاعنلا نم

 .هتجحب ينبلغو ءاهينطعأ :لاقو ءاهيف عمطف

 «ضعب ىلع مهضعب يدتعيل ءاكرشلا نم ًاريثك نإو «هجاعن ىلإ كتجعن مض هلاؤسب كوخأ كملظ دقل :دواد لاق (؟5)

 اننأ دواد نقيأو .ليلق مهو «ضعب ىلع مهضعب يغبي الف «نيح اصلا نينمؤم ا الإ هسفن نم هفاصنإ مدعو هقح ذخأب هملظيو

 .باتو هيلإ عجرو «هلل ابرقت دجسو «هبر رفغتساف «ةموصخلا هذهب هانتف

 .ةرخآلا يف ريصملا نسح هل انددعأو ءاندنع نيِبّرقملا نم هانلعجو «كلذ هل انرفغف (؟5)

 «ماكحألا يف ىوملا عبتت الو ءفاصنإلاو لدعلاب سانلا نيب مكحاف ءاهيف كانكلمو ضرألا يف كانفلختسا انإ دواد اي ۲١(

 ءازجلا موي نع مهتلفغب ؛رانلا يف ميلأ باذع مه هللا ليبس نع َنوُلِضَي نيذلا نإ .هعرشو هللا نيد نع كلذ كلضُيف

 .باسحلاو

 .هليبس نع اولضيف «هنع اولدعي الو «ىلاعتو كرابت هللا نم لزنملا قحاب اومكحي نأ رمألا ةالول ةيصوت اذه فو

fof 



 رغ تاقا بب
 هی

 ص

 َنيذْلَأ 0 0 و In ا امو 5 ًاثبع اهنيب امو ضرألاو ءامبلا انقلخ امو(

 لا ءو 4 و ع وو رس رانلا نم مهل ليوف ءاورفك نيذلا نظ كلذ ءاوهو

 2 اويو وماء نزلا لع ما رال ناوک ناال ورتگ .هللاب مهرفكو «لطابلا مهنظل ؛ةمايقلا موي
5 ١ ١ : 

 راجا یتش يذل فیفا تحس ا تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا لعجنأ (۲)
 یری ا مك 6 9 ىوقتلا لهآ لعجن مأ ءضرآألا يف نيدسفملاك

 » هذه ؟نيرفاكلا روجفلا باحصأك نينمؤملا

 7 الف همكحو هللا ةمكحب ةقئال ريغ ةيوستلا

 تشاو رک لإ «ءايقتألا نينمؤملا هللا بيثي لب هللا دنع نووتسي
 2 .ءايقشألا نيدسفملا بقاعيو

 ٌقَحْفَيِر رنا أ -لوسرلا اهيأ- كيلإ هب ىحوملا اذه (19)
 ستقوم وقار وقفل ت تاي يف اوركفتيل ؛كرابم كيلإ هانلزنأ باتك
 ا رج هوس أَ ا  باحصأ ركذتيلو «هتالالدو هتايادهب اولمعيو

 3 ت

 باران

 4 2 .هب هللا مهفلك ام ةميلسلا لوقعلا
 2 4( هبانمعتأف .نايلس هنبادوادل انبهوو (۳۰)

 7 إلا  هنإ .نايلس دبعلا مع هنيع هب انررقأو «هيلع
 5 مَع ص ا 5 .هيلإ ةبانإلاو هللا ىلإ عوجرلا ريثك ناك
 9 2 رخو ٍِ 3 لويخلا ًارصع هيلع تضرُع نيح ركذا (")

 5 نتو عه هيترو نيف يْواَطَع )ل  عفرتو مئاوق ثالث ىلع فقت «ةعيرسلا ةليصألا | + حم 3 دبا »ل رك وا اج ایا ا 4 78
 | نطيل سمة ذو دباو ن اع )ضرع تلاز یف ءاهتفخو اهتياجنل ؛ةعبارا
 وو رک وو 5201 و %3 .سمشلا تباغ ىتح هيلع

 بس رسو ا ا تم ر © ٍناَذَعَو بص 9 نع ليخلا بح ترثآ يننإ : لاقف (۳۳ ”*2)

 اوُدُر ههينيع نع سمشلا تباغ ىتح يبر ركذ

 هيلع تَّدٌرف «لبق نم تضرعغ يتلا ليخلا لع

 يف ًاعورشم ليخلا حبذب بّرقتلا ناكو .هتالص تاوف ببس تناك اهنأل «هلل ًةبرق ؛فيسلاب اهباقرو اهناقيس برضي عرشف

 سرافب يأت نهلكو «هئاسن ىلع ٌنفوطيل مسقأ نيح هل دِ دّلَو قش هيسرك ىلع انيقلأو نايلس انيلتبا دقلو (771- كل
 عجر مث دلو قشب تءاج ةدحاو ةأرما الإ نهنم لمحت ملف ءًاعيمج نهيلع فاطف هللا ءاش نإ : :لقي ملو «هللا ليبس ين دهاجي
 - كنإ «يدعب رشبلا نم دحأل هلثم نوكي ال ًاصاخ ًايظع ًاكلُم ينطعأو «يبنذ يلرفغا بر : لاق «باتو هبر ىلإ نايلس

 E SS ان11و 4 !يبيصال ١ .ءاطعلاو دوجلا ريثك - -كناحبس

 ةدرم مهو نورخآو ءراحبلا يف نوصاَّرغلاو نوؤانبلا مهنمف :هلامعأ يف مهلمعتسي نيطايشلا هل انرخسو (۳۹- -۳۷)
 ْنَم عنما وأ تئش نم طعأف «ناهيلس اي كل انؤاطع صاخلا ريخستلاو ميظعلا كْلّملا اذه .لالغألا يف نوقوثوم «نيطايشلا
 .كيلع باسح ال «تئش
 .عجرم نسحو ٌةبرَقَل ةرخآلا رادلا يف اندنع نايلسل نإو (40)
 يلامو يدسج يف ملأو «ةقشمو بعتب يل ببست ناطيشلا نأ هبر اعد نيح بوي اندبع -لوسرلا اهيأ - ركذاو (:1)
 .يلهأو

 .ىذألاو رضلا كنع بهذيف لستغاو ءهنم برشاف ءدراب ءام اهنم كل عبني ضرألا كلجرب برضا :هل انلقف (4)

foo 



 و ورتلو ثان ارج ا

 هله هل انيهوو هانمرکأو هرض هنع انفشكف )٤۳(

 لک «ةدفحو نينب مهلثم هاندزو ءدلوو ةجوز نم تدعم

 ةربعو «هريص ىلع هل ًاماركإو هب اّنم ةمحر كلذ 4 ا

 نأ اوملعيل ؛ةميلسلا لوقعلا باحصألل ىركذو زارا 0 7

 .رضلا فشكو جرفلا ربصلا ةبقاع

 شيشحلا نم ةمزح كديب ذخ : هلانلقو (55)
 الق «كنيميب ًاراربإ كجوز اهب برضاف «هوحنو 24

 ا ذإ ؛ثنحت 6 راک
 «هضرم ءانثأ ريسي رمأ نم اهيلع بضغ اَّمل هللا 28

 هذه همحرو هللا اهم رف «ةحلاص ةأرما تناكو ر 7

 مع ءالبلا ىلع ارباص بويأ اندجو انإ .ىوتفلا د تاصقررهدن "هيك كتان 3
 .هللا ةعاط ىلإ عاّجر هنإ ءوه دبعلا 5

 :انءايبنأو اندابع -لوسرلا اهيأ- ركذاو (50)

2 - 

 السل 3

 باحصأ مهنإف ؛بوقعيو قاحسإو ميهاربإ 2
 .هنيد يف ةريصبو «هللا ةعاط يف ةوق ف 7 0 7 > 0

 ثيح «ةميظع ةصاخب مهانصصخانإ( 70 :

 اولمعف «ميبولق يف ةرخآلا رادلا ىركذ انلعج

 .اهب مهوركذو ءاهيلإ سانلا اوعدو ءانتعاطب اه

 ءانتلاسرل مهانيفطصا نيذلا نمل اندنع مهغإو
 .انتعاطل مهانرتخاو
 «ليعامسإ :اندابع -لوسرلا اهيأ- ركذاو (58)

 ًالك نإ ؛ركذلا نسحأب «لفكلا اذو «عسيلاو
 «قلخلا نم هللا مهراتخا نيذلا رايخألا نم مهنم

2 

 .تافصلاو لاوحألا لمكأ مهل راتخاو

 تانج يف اندنع ريصم نس هتعاطو هللا ىوقت لهأل نإو .كموقلو -لوسرلا اهيأ- كل فرشورْكِؤ نآرقلا اذه (01- 5:4

 نم «بارشلاو ةريثكلا هكاوفلا عاونأ نم نوهتشي ام نوبلطي «تانّيزملا كئارألا ىلع اهيف نيئكتم « ءاهباوبأ مهل ةحّتفم «ةماقإ

 .مهنيعأ هذلتو «مهسوفن هيهتشت ام لك

 .نسلا يف تايواستم نهجاوزأ ىلع نهراصبأ تارصاق ءاسن مهدنعو (00)

 .عاطقنا الو ءانف هل سيل كل انقزرل هنإ ءةمايقلا موي -نوقتملا اهيأ- هب نودعوت ام وه ميعنلا اذه (05 .57)

 الا رر عطر مرا لق ییا وی ر نيقتملل هفصو قبس يذلا اذه )٥٥« ٥١(

 8 .مهشارف شارفلا سئبف «مهبناوج عيمج نم مهرمغت ءاهيف َنوبّذعُي
 ليبقلا اذه نم رخآ باذع مهو «هوبرشيلف رانلا لهأ داسجأ نم لئاس ديدصو «ةرارحلا ديدش ءام باذعلا اذه ( 2861

 .ناولأو فانصأ
 ةلخاد رانلا لهأ نم ةميظع ةعامج هذه : ضعبل مهضعب لوقيو ءًاضعب مهضعب مُكْشَي رانلا ىلع نيغاطلا دراوت دنعو (09)

 .اهانيساق اك رانلا رح نوساقم مهنإ ءرانلا يف مهزانم تعستا الو «مهب ًابحرم ال : :نوبيجيف «مکعم

 راد ستيف ءايندلا يف انل مكلالضإل رانلا ىنكس انل متمّدق مكنأل ؛مكب ًابحرم ال متنأ لب :نيغاطلل عابتألا جوف لاق (00)

 5 .منهج رارقتسالا

 .رانلا يف هباذع فعاضف ىدهلا نع ايندلا يف انلضأ نَم انبر :عابتألا جوف لاق )١١(
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 11 : انعم ىرن ال انلاب ام :نوغاطلا لاقو (1755)

 © رارشألا نم ايندلا يف مهدعن انك الاجر رانلا يف

 هم ج( مه انقازهتساو مهل انريقحت له ؟ءايقشألا

 : لاول وانس نھ رال 0 لا
 و a ا رس ب ؟راصبألا

 وبه 00 ازعل اَمُهيساَمَوضنالَاَوتَومَتلَاتَر ل مهماصخو رانلا لهأ لادج نم كلذ نإ (15)

 لآ اا عنو 5اا دورت EAS 6 .هيف ةيرم ال عقاو ٌقح
 ۱ ل 1 ا رذنم انأ انإ :كموقل -لوسرلا اآ- لق (15)

 لاڏ OEE نۇر یت مكرفك ب ؛مكب لحي نأ هللا باذع نم مكل

 ُتْخَفَيوهنَوَس و نوط نروح نایک یک مل كبر [[©)  «هدحو هللا الإ ةدابعلل قحتسم هلإ كانه سيل هب
 2 ىلاعقأو هتافصو هتامسأو هتمظعب درفتملا وهف

 < ا .هبلغو ءيش لك رهق يذلا اهلا
 نوم ك (هنيامو ضرألاو تاومسلا كلام (57)
 بانأو بات نَّم بونذل رافغلا «هماقتنا يف زيرعلا

 2 .هتاضرم ىلإ

 7 ا 7 نإ :كموقل - -لوسرلا اا لق (1855)
 ی 3 ر كاف اهتم مرح ا © نولفاغ هنع متنأ .عفنلا ميظع ربخ نآرقلا اذه

 .هب نولمعت ال «نوفرصنم
 0 r يف ءامسلا ةكئالم ماصتخاب ملع يل سيل (19)

 E ت نيرطنملا ا هؤاحيإو «يايإ هللا ميلعت الول «مدآ قلخ نأش
 لإ

 هب يل ملع ال ام مّلِع نمي ّينإ هللا يحوي ام 0 ٣۰
 ل

 لاق نيح : -لوسرلا اهيأ- مهل ركذا (۷۲۷۱)
 هل اودجساف «ةايحلا هيف تبدف «حورلا هيف تخفنو هقلخو هدسج تيّوس اذإف . نيط نم ًارشب قلاخ ينإ : ةكئالملل كبر

 دوجسلا مالسإلا ةعيرش يف هللا مرح دقو . هدحو هلل الإ نوكت ال ةدابعلاف ؛ ميظعتو ةدابع دوجس ال «ماركإو ةيحت دوجس

 ملع يف نيرفاكلا نم ناكو «ربكتو َةَقَنَأ دجسي مل هنإف ؛سيلبإ ريغ ًالاثتماو ةعاط نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف (1/ 4 )
 .ىلاعت هللا
 نيربكتملا نم تنك مأ «مدآ ىلع تربكتسأ ؟ّيديب هّتقلخف هّثمركأ نل دوجسلا نم كعنم يذلا ام :سيلبإل هللا لاق (75)

 .هناحبس هب قئاللا هجولا ىلع «ىلاعتو كرابت هلل نيديلا ةفص تابثإ ةيآلا يفو ؟كبر ىلع
 نم ريخ رانلاو .نيط نم هتقلخو ران نم ينتقلخ ثيح «هنم لضفأ يننأل ؛هل دجسأ مل :هبرل ًاضراعم سيلبإ لاق (77)
 .نيطلا
 ءازجلا موي ىلإ يداعبإو يدرط كيلع نإو «نوعلم روحدم «لوقلاب موجرم كنإف ةنجلا نم جرخاف :هل هللا لاق (7819/9)
 ؟تانقيطاو
 .مهروبق نم قلخلا ثعبت نيح ىلإ ينكلهت الو «يلجأ رحَأف بر : :سيلبإ لاق ()

 .قئالخلا تومت امدنع ىلوألا ةخفنلا موي وهو «مولعملا تقولا موي ىلإ نيرحت ؤملا نم كنإف :هل هللا لاق )8١80(
 هتمصعو «كتدابعل مهنم هتصلخأ نم الإ ءنيعمجأ مدآ ينب ّنلضأل كتمظعو -بر اي- كتزعبف :سيلبإ لاق (۸۳ ۸۲)

 .ًاليبس مهيلع يل لعجت ملف «يلالضإ نم

 و تارت ن »قا ا

0 0 7 2 

 ورو فل لا

SSSNESSER ES مال را 0 مارا 
 هي 28

AED 
EEN SE 

۹7 

1 

fo 



 ٍرَملا روس َنوُوَشِعلاَوْثاَلاءرَجلا

  Erkم <

 غن رمزا )
 0 فک ا

AY IE FI 1 A كد رت i EE 
 چ کپ کک

EK 3 AROK 

 م

GOS 

RAESAR 

 مک هد

AS 

 3 ا
aka 

9 
 و

20 

RAE 

 الإ لوقأ الو «ینم حاف :هللا لاق (86:85)
 نممو كتيرذ نمو كنم منهج نألمأل «قحلا

0 
 نيكرشملا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ- لق (87)
 ىلع ًءازج وأ ًارجأ مكنم بلطأ ال : كموق نم
 لب ؛يل سبل ارمأ يعد الو «مکتیادهو مكتوعد

 .ًءارتفاو ًاصّرخت فلكتأ الو «ّيإ ىحوي ام عبتأ
 نجلا نم نيملاعلل ريكذت الإ نآرقلا اذه ام (۸۷)

 حلاصم نم مهعفني ام هب نوركذتي ءسنإلاو

 .مهايندو مهنيد
 اذه ربح -نوكرشملا اهيأ- نملعتلو (88)
 لخديو «مالسإلا بلغت نيح «هقدصو نآرقلا
 مكيلع عقي نيح كلذكو ءًاجاوفأ هيف سانلا

 .بابسألا مكتع عطقنتو «باذعلا

 هرمزلا ةروس #

 هتردق يف زيزعلا هللا نم وه امنإ نآرقلا ليزنت (۱)
 .هماكحأو هريبدت يف ميكحلا «هماقتناو

 رمأي نآرقلا -لوسرلا اأ - كيلإ انلزنأ انإ (؟)
 هل صلخأو «هدحو هللا دبعاف «لدعلاو قحلاب

 نم ةملاسلا ةماتلا ةعاطلا هدحو هلل الأ (*)
 اوذختاو هريغ هللا عم اوكرشأ نيذلاو كرشلا

 عم ةهآلا كلت دبعنام :اولاق ءايلوأ هنود نم

 نينمؤملا نيب لصفي هللا نإ «هدحو هلل ةعافشلاو ةدابعلا نآل ؛كلذب اورفكف « «ةلزنم هدنع انبرقتو «هللا دنع انل عفشتل الإ هللا

 ةيادهلل قفوي ال هللا نإ یبا اک يزاجيف «ميتدايع نم هيف نوفلتخ ايف ةمايقلا موی رغ هللا عب نيكرتلاو نيملخلا

 درفت هدجنالا نوناولاهنإق متلو هل ترک نأ نرخ نکو هللا ی ىاشياام هتاقرلخ نم رات ل دلو دخ نأ هللا دارا ول ()

 .عضاخ للذتم هل ءيش لكف «هتردقب هقلخ رهق يذلا راّهقلا « «دمصلا

 لّلذو ؛ليللاب بهذيو راهتلاب ءيجيو «راهنلاب بهذيو ليللاب ءيجي «قحلاب [هيفامو ضرألاو تاومسلا هللا قلخ (5)
 «لاعفألا هذه لعف يذلا هللا نإ الأ . ةعاسلا مايق نيح ىلإ هرادم يف يرجي امهنم لك «دابعلا عفانمل ماظتناب رمقلاو سمشلا

 نيبئاتلا هدابع بونذل رافغلا ءهقلخ ىلع زيزعلا وه معنلا هذهب هقلخ ىلع معنأو
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 ءمدآ نم -سانلا اهيأ- مكبر مكقلخ )«

 ةينامث ماعنألا نم مكل قلخو «هجوز هنم قلخو
 نأضلاو رقبلاو لبإلا نم ىئنأو ًاركذ عاونأ

 دعب ًاروط مكتاهمأ نوطب يف مكقلخي «زعملاو
 «محرلاو ءنطبلا تاملظ يف قلخلا نم روط
 ءايشألا هذه قلخ يذلا هللا مكلذ ءةَّميِشَملاَو

 قحتسملا ةيهولألاب دحوتملا كلملاب درفتملا مكبر
 ىلإ هتدابع نع نولدعت فيكف هدحو ةدابعلل

 ؟هقلخ نم هريغ ةدابع
 اونمؤت ملو مكبرب -سانلا اهيأ- اورفكت نإ (۷)
 سيل «مکنع ٌّينغ هنإف هلسراوعبتت ملو «هب

 ىضري الو «هيلإ ءارقفلا متنأو «مكيلإ ةجاحب

 مه ىضري امنإو «هب مهرمأي الو ءرفكلا هدابعل

 سفن مثإ سفن لمحت الو .مهيلع همعن ركش

 مكربخيف «مکریصم مكبر ىلإ مث «یرخآ
 رارسأب ميلع هنإ .هيلع مكيساحيو «مكلمعب

 .رودصلا يفخت امو سوفنلا

 ضرمو ةدشو ٌءالب ناسنإلا باصأ اذإو (۸)

 هباجأ اذإ مث «هاعدو هب ثاغتساف بر رّمَذَت
 هءاعد يسن همَعِْن هحنمو هَّرِض هنع فشكو

 ورنا كاا با
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 كرفكب عمت : ًادعوتم -لوسرلا امأ- هل لق ؛هتعاطو هللاب ناميإلا نع هريغ لضُيل ؛هريغ هعم كرشأو «هيلإ هتجاح دنع هبرل

 .اهيف َنيِدّلخملا رانلا لهأ نم كنإ «كلجأ ءاهتناو كتوم ىتح ًاليلق

 باذع فاخي «هلل دوجسلاو مايقلا يف ليللا تاعاس يضقي ءهل عئاط هبرل دباع وه نم مأ ريخ هرفكب عتمتملا رفاكلا اذهأ (5)

 نم ًائيش نوملعي ال نيذلاو قحلا مهنيدو مهير نوملعي نيذلا يوتسي له :-لوسرلا اهيأ- لق ؟هبر ةمحر لّمأيو ؛ةرخآلا

 .ةميلسلا لوقعلا باحصأ قرفلا فرعيو ركذتي امنإ .نووتسي ال ؟كلذ
 ايندلا هذه يف اونسحأ نيذلل .هتيصعم بانتجاو هتعاطب مكبر اوقتا :هلوسرو هللاب نينمؤملا يدابعل -يبنلا اهيأ- لق )٠١(

 ةعساو هللا ضرأو .كلذ ريغو رصنو قزرو ةحص نم ايندلا يف ةنسحو «ةنجلا يهو «ةرخآلا يف ةنسح هتعاطو مهبر ةدابعب

 ٌدعالو ٌدح ريغب ةرخآلا يف مهباوث نورباصلا ىّطعُي نإ .مكنيد ةماقإ نم نونكمتتو «مكبر نودبعت ثيح ىلإ اهيف اورجاهف
 .مهباوثو نيرباصلا ءازجل ميظعت اذهو ءرادقم الو
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 هللا نإ :سانلل -لوسرلا اهيأ- لق )1١1١(

 هدحو هل ةدابعلا صالخإب ينعبت نمو ينرمأ

 نم ملسأ نم لوأ نوكأ نأب ينرمأو هاوس نود

 ةدابعلا هل صلخأو «ديحوتلاب هل عضخف «يتمأ

 .ةهآلا نم هنود ام لك نم ئربو

 نإ فاخأ ينإ :سانلل -لوسرلا اهيأ- لق (1

 صالخإلاو هتدابع نم هب ينرمأ ايف بر تيصع

 .هلوه مظعي
 هللا دبعأ ينإ :-لوسرلا اهيأ- لق (16214)

 «يتعاطو يتدابع هل ًاصلخت هل كيرشاال هدحو

 نم متئش ام -نوكرشملا اهبأ- متنأ اودبعاف ١

 نم كلذ ريغو مانصألاو ناثوألا نم هللا نود 9 ی 2 توق

 يدبت اذهو .ائي > يرضي «هتاقولخ تو 0ع اا فلل هاد ديدبت اذهو .ًائيش كلذ ىنرضي الف «هتاقولغ : 1 ر

 لق .هريغ هعم كرشأو «هللا ريغ دبع نمل ديعوو ا

 نيذلا مه -اقح- نيرساخلا نإ :-لوسرلا اهبأ- 08 ا قی ا کک
 كلذو ,ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ اورسخ 1 ارفض برا جي هبت هنو الت 1 و | 596 5 َ 2 7 ١

 نإ الأ .ناميإلا نع مهلالضإو ايندلا يف مهئاوغإب 2( هلا لزأل رخل كل ند دات
 موي مهيلهأو مهسفنأ نيكرشملا ءالؤه نارسخ

 حضاولا نّيبلا نارسخلا وه ةمايقلا

 .كلذك مهتحت نمو ءةينبملا للظلا ةئيهك رانلا نم باذع عطق مهقوف نم منهج يف ةمايقلا موي مهل نورساخلا كئلوأ )١١(

 .ّيصاعم بانتجاو يرماوأ لاثتماب ينوقتاف دابع اي .هورّدْحيل ؛هدابع هب هللا فّوخي فوصوملا باذعلا كلذ

 ةايحلا يف ىرشبلا مه «هل نيدلا صالخإو هتدابعب هللا ىلإ اوباتو «هللا ريغ ةدابعو ناطيشلا ةعاط اوبنتجا نيذلاو (18 11

 نيذلا يدابع -يبنلا اهيأ- رّشبف .ةنجلا يف مئادلا ميعنلاو هللا ناوضر ةرخآلا يفو «هللا نم قيفوتلاو نسحلا ءانثلاب ايندلا

 داشرلل هللا مهقفو نيذلا مه كئلوأ .هلوسر مالك مث هللا مالك هدشرأو مالكلا نسحأو .هدشرأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي

 .ةميلسلا لوقعلا باحصأ مه كئلوأو «لامعألاو قالخألا نسحأل مهادهو «دادسلاو

 نأ ردقتفأ «هتياده يف -لوسرلا اهيأ- كل ةليح ال هنإف «هدانعو هّيغ ىلع هرارمتساب ؛باذعلا ةملك هيلع تبجو نمفأ )١1(

 .كلذ ىلع رداقب تسل ؟رانلا يف نم ذقنت

 تحت نم يرجت «ضعب قوف اهضعب ةينبم فرغ ةنجلا يف مهل -هتدابع صالخإو هتعاطب- مهبراوقتا نيذلا نكل )۲١(
 .داعيملا هللا فلخي ال ءًاققحتم ًادعو نيقتملا هدابع هللا اهدعو «راهنألا مم زانمو مهفرغ

 جرت مث «ةيراج ًاهايمو ةعبان ًانويع هلعجو «ضرألا يف هلخدأف ًارطم باحسلا نم لزنأ هللا نأ -لوسرلا اهيأ- رت ملأ(

 ؟ًاتتفتم ارسكتم ًاماطح هلعجي مث «هنول ًارفصم هارتف «هتراضنو هترضخ دعب سبيي مث «هعاونأو هناولأ ًافلتخم ًاعرز ءاملا اذهب

 .ةميلسلا لوقعلا باحصأل ةظعومو ىركذل كلذ هللا لْعِف يف نإ

 ر چ ن ص
Eکک  
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 لوبقب دعسف «هردص هللا عّسو نمفأ (0)

 ةريصب ىلع وهف «هب ناهيإلاو هل دايقنالاو مالسإلا

 ال ؟كلذك سيل نمک «هبر نم ىدهو هرمأ نم
 «مہولق ْتَسَق نيذلل كالهو ليوف .نووتسي

 نّيب لالض يف كئلوأ هللا ركذ نع تضرعأو

 .قحلا نع

 «ثيدحلا نسحأ لزن يذلا وه ىلاعت هللا 29

 هماكحإو هنسح يف ًاهباشتم «ميظعلا نآرقلا وهو

 «ماكحألاو ءصصقلا هيف ٌرَرَكَت «هفالتخا مدعو

 ىلع لمي الف هتوالت داعُتو «تانیبلاو ججحلاو

 برطضتو .هعامس نم ٌرعشقت ءدادزكلا ةرثك

 نمي هيف اهب ًارثأت ؛مهبر نوفاخي نيذلا دولج

 وس لاوان

 ماع ص

 نَمَو ا نم دبر ىدَهبو بهآ ىدهَكِلد ولار ڪِ

 0-2 ةا مام
 ُتَيَح نم تادا مه

 بالواو زل ههه
e دنر وايو eS 

 تو ددال لمن نارا اد
 تع" ر

 ؛مهبولقو مهدولج نيلت مث ءديعوو بيهرت

 رثأتلا كلذ «بيغرتو دعو نم هيف اهب اراشبتسا
 00 هل جوع نآرقلاب يده هللاو .هدابعل هللا نم ةياده نآر قلاب

 و عع سا ناهيإلا نع هللا هللضي نمو .هدابع نم ءاشي نم

 رسب لک لرل املس کاو هده داه نم هل اف «هدانعو هرفكل ؛نآرقلا اذهب

 م دم كدا توم گيا فر 5 و
 رقت ۵ل هلأيهتي الف- ًالولغم رانلا يف ىَقْلُي نمفأ (؟5)
 ريخ -هلالضو هرفكل ؛ههجوب الإ رانلا يقتي نأ

 ذئموي ليقو ؟هاده هللا نأل ؛ةنحلا يف معني نم مأ

 نوبسكت ايندلا يف متنك ام لابو اوقوذ :نيملاظلل

 .هللا يصاعم نم

 هللا قاذأف «هئيجمب نورعشي ال ثيح نم باذعلا مهءاجف «مهلسر -لوسرلا اهيأ- كموق لبق نم نيذلا بَّذك (575)
 ّلح ام نأ نوملعي نوكرشملا ءالؤه ناك ول «ةرخآلا يف قشأو دشأ ًاباذع مهل َّدعأو ءايندلا يف ناوملاو باذعلا ةبذكملا ممألا

 .اوظعّتال مهبيذكتو مهرفك ببسب ؛مهب

 اوركذتيل ؛ًاريذحتو ًافيوخت ةيلاخلا نورقلا لاثمأ نم لثم لك نم نآرقلا اذه يف هللاب نيكرشملا ءالؤه انبرض دقلو (۸۷)

 الو هيف سْبَل ال «يناحملا لهس ظافلألا حضاو ًايبرع نآرقلا اذه انلعجو .هللاب رفكلا نم نوميقم هيلع مه امعاورجزنيف

 .هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب هللا نوقتي مهلعل ؛فارحنا

 امو هدارم فرعي دحاو كلام ًاصلاخ ًادبعو «مهئاضرإ يف ناريح وهف «نيعزانتم ءاكرشل ًاكولمم ًادبع ًالثم هللا برض (؟9)

 ماتلا لماكلا ءانثلاف .نانئمطاو ةحار يف نمؤملاو «كشو ةرْيَح يف وه كرشملا كلذك «نايوتسي ال ؟ًالثم نايوتسي له «هيضري
 .هنوعبتيف قحلا نوملعي ال نوكرشملا لب «هدحو هلل

 مكحيف «نوعزانتت مكبر دنع ةمايقلا موي -سانلا اهيأ- ًاعيج مكنإ مث ؛نوتيم مهنإو تيم -لوسرلا اهيأ- كنإ 2١0
 .فاصنإلاو لدعلاب مكنيب

a 



 ِرَصلاٌةَروُس ا

 :بذكلا هللا ىلع ىرتفا نمت ملظأ دحأ ال (۳۲0

 دلولاو كيرشلاك هب قيلي ال ام هيلإ بسن نأب

 دحأ الو ءيش هيلإ وي ملو «ّلإ ي يحوأ : لاق وأ

 ىلص دمحم ىلع لزن يذلا قحلاب بدك نم ملظأ
 نكسمو ىوأم رانلا يف سيلأ .ملسو هيلع هللا

 هيلع هللا لص ًادمحم قدصي ملو «هللاب رفك نمل 0

 .لَب ؟هب ءاج اب لمعي ملوملسو يآ : 1
 نم هلمعو هلوق يف قدصلاب ءاج يذلاو (۳۳) | 240-2 سد اهيل 7 :

ROY ًالمعو ًانامیإ هب قّدصو .مهعابتأو ءايبنألا» 

 ينو «ىوقتلا لاصخ اوعمج نيذلا مه كئلوأ

 دمحم نيلسرملاو ءايبنألا متاخ ءالؤه ةمدقم

 نولماعلا «هب نونمؤملاو ملسو هيلع هللا لص
 نمف «مهنع هللا يضر ءةباحصلا نم هتعيرشب
 .نيدلا موي ىلإ مهدعب
 فانصأ نم مهبر دنع نوؤاشي ام م (*)
 هبر عاطأ نَّم ءازج كلذ ؛تايهتشملاو تاذللا

 .ةدابعلا قح هدبعو «ةعاطلا تح
 يفاولمع يذلا أوسأ مهنع هللا رّمكيل )۴١(

 ةبوت نم مهنم ناك ام ببسب ؛لامعألا نم ايندلا
 مهبيثيو ءاهيف تائيسلا نم اوحرتجا ام ةبانإو

 اوناك ام نسحأب ايندلا يف مهتعاط ىلع هللا

 اوشا یدو متا كفو مَع حد
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 | ب
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 وعدت اَم رشي ألا رف ساو تؤكل لا
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 .ةنجلا وهو «نولمعي

 عفديو «هايندو هنيد رمأ يف هيفكيس هنإ ىلب ؟ءوسب هولاني نأ نم مهديكو نیک رشملا ديعو ًادمحم هدبع فاكب هللا سيلأ (۳۲

 «قحل ا قيرط نع هلضيف هللا هلذخي نمو .كيذؤتس اهنأ اومعز يتلا مهتمآب -لوسرلا اهيأ- كنوفٌّرخيو «ءوسب هدارأ نم هنع

 .هيلإ هيد داه نم هل ف

 يف زيزعب هللا سيلأ .هيلع وه يذلا قحلا نع لضم نم هل امف هلوسر عابتاو هباتكب لمعلاو هب ناميإلل هللا هقفوي نمو (۴۷)
 ؟هاصع نممو «هقلخ ةرفك نم هماقتنا
 :ٌنُلوقيل ؟ضرألاو تاومسلا هذه قلخ نم :هللا ريغ نودبعي نيذلا نيكرشملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- تلأس نئلو (۳۸)
 لع هللا هرّدق ىذأ ينع َدِعْبي نأ هللا عم اهنوكر شت يتلا آلا هذه عيطتست له :مه لق .قلاخلاب نوُرَقُب مهف هللا ٌنهقلخ

 عيطتست ال :نولوقيس مهنإ ؟ينع هللا ةمحر سبحت وأ «يل هللا رسي ًاعفن عنمت نأ عيطتست لهو ؟يب ق ًاهوركم ليزت وأ

 وه ةيافكلا هدحو هديب يذلاف «مهراضم عفدو مهح لاصم بلج يف نودمتعملا دمتعي هيلع اكو هللا يبسح :مهل لق .كلذ

 .ينمهأ ام لک ينيفكيسو «يبسح
 ال نم متدبع ثيح «مكسفنأل اهومتيضر يتلا مكتلاح ىلع اولمعا : :نيدناعملا كموقل -لوسرلا اهيأ- لق (50:89)
 نوملعت فوسف «يلاعفأو يلاوقأ يف هدحو هلل هجوتلا نم هب ترم ام ىلع لماع ينإ «ءيش رمألا نم هل سيلو «ةدابعلا قحتسي

 .لوزي الو هنع لوحي ال «مئاد باذع ةرخآلا يف هيلع لحيو ءايندلا ةايحلا يف هنيهب باذع هيتأي نم

 تف



 ِرَصْرلا ةّروُس ولا راع جا

 نآرقلا -لوسرلا اهبأ- كيلع انلزنأانإ((0)

 و 2 9 نمف «داشرلا قيرط ىلإ «نيملاعلل ةياده قحلاب

 یدک یتک ف ا در 9 علا E ا

 يآ

 توما الع شوا e 26 فَ ا ا ا
 كلك فنيش لجأ لإ E / -لوسرلا اهأ- تنأ امو ءائيش هللا رضي نلو
 رووی 0 راسم لک اکا ءاهيلع مهبساحتو «مهاعأ ظفحت ليكوب مهيلع

 i ا . مَ 2 .غالبلا الإ كيلع ام ءءاشت ام ىلع مهربجتو

 ضبقي يذلا وه - ىلاعتو هناحبس- هللا (40)

 ةافو ىربكلا ةافولا هذهو ءاهتوم نيح سفنألا

 تمت ل يتلا ضبقيو «لجألا ءاضقناب توملا

E 5 E TET 
 َنيِدْلا بولق اكا توما اهيلع ىضق يتلا سفنلا نيسفنلا نيتاه

 9 ىرخألا سفنلا لسريو «تام نم سفن يهو

e. SS2-8  
 و 3 يلا سفن هللا ضبق يف نإ ءاهب ج
 قتال تلاوه ترتوي فواكه( سقت و الا يسفت هلاسوإو مئاثاو
 يلَدَمْل هوس نويت کل هم رواج ضر كد ركفت نمل هللا ةردق ىلع ةحضاو لئالدل تيملا

0-4 € 
AF 

 تناؤ

 قا دل قرفة 5 .ربدتو
 ڪڪ ¥9855 98 هنود نم هللاب نوكرشملا ءالؤه ذختا م(

 يف هللا دنع مه عفشت «ءاعفش اهنودبعي يتلا مهتهلآ

 ؟اه مكتدابع لقعت الو ًائيش كلمت ال ةهآلا تناك ولو «نومعزت اك ءاعفش اهنوذختتأ :مه -لوسرلا اهيأ- لق ؟مهتاجاح

 هدحو هلل هلك رمألاف ءامهيف امو ضرألاو تاومسلا كلم هل ءًاعيمج ةعافشلا هلل :نيكرشملا ءالؤخ -لوسرلا اهيأ- لق (45)
 نمم ةعافشلا بلطُت نأ بجاولاف ءامهيف فرصتيو ضرألاو تاومسلا كلمي يذلا وهف «هنذإب الإ هدنع دحأ عفشي الو

 باسحلل مكتام دعب نوعَجرُي هيلإ مث عفنت الو رضت ال يتلا ةهآلا هذه نم بلطُت الو «ةدابعلا هل صلخُت نأو ءاهكلمي
 .ءازجلاو

 مانصألا نم هنود نم نيذلا رِكُذ اذإو ءتامملا دعب ثعبلاو داعملاب نونمؤي ال نيذلا بولق ترفن هدحو هللا ريد اذإو (45)
 .مهئاوهأل ًاقفاوم كرشلا نوكل ؛نوحرفي مه اذإ ءايلوألاو ناثوألاو

 كدابع نيب لصفت تنأ «ةينالعلاو رسلا ملاع قبس لاثم ريغ ىلع (هعدبمو ضرألاو تاوهسلا قلاخ اي مهللا :لق ()

 هيف فلّتخا امل يندها .كلوسربو كب ناهيإلاو كناطلسو كتمظع ينو «كيف لوقلا نم نوفلتخي هيف اوناك ميف ةمايقلا موي
 دابعلل ميلعت وهو «ملسو هيلع هللا ىلص هئاعد نمي اذه ناكو .ميقتسم طارص ىلإ ءاشت نم يدبت كنإ «كنذإب قحلا نم

 .ىلعلا هتافصو ىنسحلا هئامسأب هئاعدو «ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالاب

 اودتفيل ؛ةمايقلا موي هولذبل ًافعاضم هعم هلثمو «رئاخذو لام نم ًاعيمج ضرألا يف ام هللاب نيكرشملا ءالؤهل نأ ولو (5)

 هللا رمأ نم ٍدئموي مهل رهظو ئيش هللا باذع نم مهنع ىنغأ الو «مهنم لبق ام هب اودتفاو هولذب ولو «باذعلا ءوس نم هب
 .مهب لزان هنأ ايندلا يف نوبستحي اونوكي ملام هباذعو

 يذوب



 رمزا ورتا ميارا نا

 ءازج باسحلا موي نيبذكملا ءالؤش رهظو (54) اوس

 ا ىلا هايم 3000 ا

 طاحأو ؛مهتايح يف يصاعملا اوبكتراو هب قيلي

 ىلع مه اباقع ؛ميلأ باذع بناج لك نم مهب
 لوسرلا ناك يذلا باذعلاب راذنإلاب مهئازهتسا

 .هل نوهبأي الو «هب مهُّدِعَي

 بلط ءو ةدش ناسنإلا باصأ اذإف (59)

 هباصأ ام هنع انفشك اذإف «هنع ٍجّرفُي نأ هبر نم

 هلضفلو ءارفاك هبرب داع انم ةمعن هانيطعأو

 ملع ىلع وه نإ هثيتوأ يذلا نإ :لاقو ءأركنم
 يلتبي ةنتف كلذ لب ءقحتسمو لهأ هل ينأ هللا نم

 نكلو «هرفكي نم هركشي نم رظنيل ؛هدابع اهب هللا

 نأ نوملعي ال -مهنظ ءوسو مهلهجل-مهرثكأ ره ر
 ىلع مهل ناحتماو «هللا نم مهل جاردتسا كلذ ال لوين ةزطب

 وا 8 کک ر
 نممهلبق نم هذه مهتلاقم لاق دق )0١( اي

 نيح مهنع ىنغأ |مف «ةبذكملا ةيلاخلا ممألا

 لاومألا نم هنوبسكي اوناك ام باذعلا مهءاج

 .دالوألاو

 ممألا نم ةلاقملا هذه اولاق نيذلا باصأف (01)
 «لامعألا نم اوبسك ام تائيس لابو ةيلاخلا

 ًاضيأ مهبيصيس «ةلاقملا هذه اولاقو «-لوسرلا اهيأ- كموق نم مهسفنأ اوملظ نيذلاو ءايندلا ةايحلا يف يزخلاب اولجوعف
 .هيقباس الو هللا نيتئافب مه امو «مهلبق نم نيذلا باصأ اک ءاوبسك ام تائيس لابو

 ءاشي نمل قزرلا عّسوي هتمكح غلابل هللا نإف «هبحاص لاح نسح ىلع لدي ال ناسنإلل هللا قزر نأ ءالؤه ملعي م وأ(

 تاحضاو تالال دل قزرلا يف قييضتلاو عيسوتلا كلذ يف نإ ؟مهنم ءاشي نَّم ىلع هقّيضيو ءًاح اط وأ ناك ًاح اص «هدابع نم

 .هب نولمعيو هللا رمأ نوقَّدصُي موقل
 نم مهسوفن هيلإ مهوعدت ام نايتإب مهسفنأ ىلع اوفرسأو «يصاعمل ا يف اوّدامت نيذلا يدابعل -لوسرلا ابيأ- لق (5)

 وه هنإ «تناك امهم اهنع عجرو اهنم بات نمل اعيج بونذلا رفغي هللا نإ ءمكبونذ ةرثكل ؛هللا ةمحر نم اوسّيَت ال :بونذلا

 .مهب ميحرلا «هدابع نم نييئاتلا بونذل روفغلا

 نم دحأ مكرصني ال مث «هباقع مكب عقي نأ لبق نم هل اوعضخاو «ةبوتلاو ةعاطلاب -سانلا اهيأ - مكبر ىلإ اوعجراو (04)

 .هللا نود

 لبق نم هيهاون اوبنتجاو «هرماوآ اولثتماف «نسح هلكو ؛ميظعلا نآرقلا وهو «مکبر نم مكيلإ لزنأ ام نسحأ اوعبتاو (00)
 .هب نوملعت ال متنأو «ةأجف باذعلا مكيتأي نأ

 هب هللا رمأ مب لمعلا نم ايندلا يف تعّيض ام ىلع اترسح اي :لوقتو سفن مدنت ال ىتح هيلإ اوبوتو مكبر اوعيطأو (07)

 .هب نينمؤملاو هلوسرو هباتكو هللا رمأب نيئزهتسملا نمل ايندلا يف تنك نإو .هقحو هتعاط يف ترّصقو

 ےک ايان زر رس

CEYE 

EEE 

555 



 رشاش ويلا

 تنكل هنيد ىلإ ندشرأ هللا نأ ول :لوقت وأ (۷)

 .يصاعملاو كّركلا نيقتملا نم

 طاحأ دق هللا باقع ىرت نيح لوقت وأ (60)

 ءايندلا ةايحلا ىلإ ةعجر يل تيل :باسحلا موي اهب

 اود ڪ ندا ىَرِوَمَيِقْلا موو © َنبرفَكْلاَن
5 

 52 أي و
 مهر ةعاطب اونسحأ نيذلا نم اهيف نوكأف

 لآ دوسر يه وجو هلل .لسرلا هب منَرَمَأ اب لمعلاو

 ہباوقتا ذاا هلا يسوي (8) يتايآكتءاجدق لوقت هك لوقلا ام (09)
E 2 5 5 5 ا ا نع وش ا > 6 ا ا 

 لڪ وهو ءىس ول ها تور هالو 5 ءا تبيذكف .قحلا ىلع ةلادلا ةحضاولا

 دل نيف

 نو ضرالاو توما دلال ليڪ دوش 9 نم تنكو ءاهعابتاو اهوبق نع تربكتساو

 / .هلسرو هللاب نيرفاكلا

 نيذلا نيبذكملا ءالؤه ىرت ةمايقلا مويو )٠(

 كيرشلا هيلإ اوبسنو «هب قيلي ال اب ممر اوفصو

 ىوأم منهج يف سيلأ .ةدوسم مههوجو دلولاو

 هديحوت نم عنتماف هللا ىلع ربكت نمل نكسمو

 ميقا ور هتتم عي ضر ال اوور |4 وقتا نيذلا اهباذعو منهج نم هللا يجنيو )0١(
 ترکانو تحبس هایم سايوظَم و  مهزوفب هيهاون بانتجاو هضئارف ءادأب مهب
 : 5 5 مهسميال «ةنجلاب رّمظلا يهو ؛مهتينمأ ققحتو

 ام ىلع نونزحي مه الو «ءيش منهج باذع نم

 .ايندلا ظوظح نم مهتاف

 .هقلخ نوؤش عيمج رّبدي ظيفح ءيش لك ىلع وهو ءاهيف فرصتملاو اهكيلمو اهبرو ءاهلك ءايشألا قلاخ وه ىلاعت هللا (17)

 نم اهيف امو نآرقلا تايآب اودحج نيذلاو .ءاشي فيك هَمْلَح اهنم يطعي ءضرألاو تاومسلا نئازخ حيتافم هلل (17)

 .رانلا يف مهدولخب ةرخآلا يفو .ناهيإلا نع مهالُذِخب ايندلا يف نورساخلا مه كئلوأ «ةحضاولا لئالدلا

 ؟هاوس ءيشل ةدابعلا حلصت الو ءدبعأ نأ يتورمأت هللاب نولهاجلا اهيأ هللا ريغفأ :كموق يكرشمل -لوسرلا اهيأ- لق (74)

 نم ننوكتلو ,كلمع َّنلطبيل هريغ هللاب تكرشأ نئل :لسرلا نم كلبق نم ىلإو -لوسرلا اهيأ- كيلإ يحوأ دقلو (14)
 .حلاص لمع كرشلا عم لبقُي ال هنأل ؛كترخآو كنيد نيرساخلا نيكلاهملا

 .همعن هلل نيركاشلا نم نكو ءهل كيرش ال هدحو ةدابعلا هل ًاصلخم -يبنلا اهيأ- دبعاف هللا لب (17)

 هزجع عم قولخملا اوٌوسف ءرضي الو عفني ال امم هريغ هعم اودبع ذإ ؛هميظعت قح هللا نوكرشملا ءالؤه مّظع امو (3)

 مظاعتو هزنت «هنيميب تايوطم تاومسلاو «ةمايقلا موي هتضبق ين ضرألا عيمج نأ هتردق ميظع نم يذلا «ميظعلا قلاخلاب

 هلالجب قيلي (ى هلل ٌىطلاو «نيميلاو «ةضبقلا تابثإ ىلع ليلد ةيآلا ينو .نوكرشملا ءالؤه هب كرشي مع ىلاعتو هناحبس

 .هيبشت الو فييكت ريغ نم .هتمظعو
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 ِضّباْلا ىف نمو توسل ادت
 تو ورم 5 رها نرخ

 ةقأوت بسا اَعِضُفَو

 ومايا يل 5

 © ا اوو تعاملت
 امواج ا5 e نا قيمر
 مرمت کک تحف

 0 ا ج

25 

 كيم رشف د کا چو ا 6

 0 أ 8
1 

 E اد مشر ةعاكَس

 يف نم لک تاهف هنَْقلا» يف ختو 10
 هتوم مدع هللا ءاش نَم الإ «ضرألاو تاومسلا

 عيمج ءايحإب ًانذؤم ةيناث ةخفن هيف كّلَملا خفن مث

 نم مايق مه اذإف «مهبر مامأ باسحلل قئالخلا

 ؟مہ هللا لعفي اذام نورظني مهروبق

 ىلجت اذإ ةمايقلا موي ضرألا تءاضأو (19)

 ءاضقلا لصفل قئالخلل العو لج قحلا

 ءيجو «درف لك ةفيحص ةكئالملا ترشنو

 نييبنلا هللا لأسيل ؛ممألا ىلع دوهشلاو نييبنلاب

 ةمأ يتأت اك «مهمنأ هب مهتباجأ امعو غيلبتلا نع

 لسرلا غيلبتب دهشتل ؛ملسو هيلع هللا لص دمحم
 موقتف «غيلبتلا اذه تركنأ اذإ مهمتأل نيقباسلا

 دابعلا نيب نيم اعلا بر ىضقو «ممألا ىلع ةجحلا
 صقنب ًائيش نوملظُي ال مهو «ماتلا لدعلاب

 .باقع ةدايز وأ باوث

 ريخ نم اهلمع ءازج سفن لك هللا وو (۷۰) رالا ترودو دص یا ا
 يف نولعفي اب ملعأ ىلاعتو هناحبس وهو «رشو )ع © EES 7 درب ڪو ارس لات ارت

 نم < ةه

 منهج ىلإ هلسرو هللاب اورفك نيذلا قيسو (۷۱)

 هلإلا هنأ نودحجتو هللا نوصعت فيك :نيلئاق مهورجزو «ةعبسلا اهباوبأ اهب نولكوملا ةنزنملا حتف اهوؤاج اذإ ىتح «تاعامج

 :مهبنذب نيرقم اولاق ؟مويلا اذه لاوهأ مكنورّذحيو «مکبر تايآ مكيلع نولتي مكنم ًالسر مكيلإ لسري ملأ ؟هدحو قحلا

 .هب رفكلا لهأل هباذع نأ هللا ةملك تبجو نكلو «مويلا اذه انورّذحو «قحلاب انبر لسر تءاج دق ىلب

 نيلاعتملا ريصم حّبَقف ءادبأ اهيف نيثكام منهج باوبأ اولخدا :ًالالذإو مه ةناهإ قحلا هلإلا وه هللا نأ ن نيدحاجلل ليق (70)

 .هعرشب لمعلاو هللاب نايإلا ىلع

 تحتف ءاهوخدب مهل عفشو اهوؤاج اذإ ىتح «تاعامج ةنجلا ىلإ هتعاطب لمعلاو هديحوتب مهر اوقتا نيذلا قيسو

 مالس :مه نيلئاق يصاعملا راثآ نم مهتراهطل ؛رورسلاو رشبلاب مِهنوُيَحُيو ءةنجل اب نولّكوملا ةكتالملا مهب بخرتف ءاهباوبأ
 .اهيف نيدلاخ ةنجلا اولخداف «مكلاوحأ تباط «ةفآ لك نم متملسو «مكيلع

 يأ يف اهنم لِْنَت ةنجلا ضرأ انّثروأو «هلسر ةنسلأ ىلع هايإ انّدعو يذلا هدعو انقّدص يذلا هلل دمحلا :نونمؤملا لاقو ()

 .مهبر ةعاط يف اودهتجا نيذلا نينسحملا باوث معنف ءانئش ناكم

 ةكك



 ٍرِْفاَغْؤَروْس ورس عرار

 اشا وک نبا ڪپ یر 5 نيطيحم ةكتالملا -يبنلا اهيأ- ىرتو )¥0(

 تيقن فول مت زب َىضفَو هَر 7 قحاب قئالخلا نيب ىلاعتو هناحبس هللا ىضقو «هب 2 وت 5! قيليال ام لك نع مہر نوهزتي «نحرلا شرعب
 EASY E ا ي E 1 ف

 EEK 0 داو + DE 31 ا6 لهأو نجا ناميإلا لما نسبا تحلو
 2 ر ا ىلع نيملاعلا بر هلل دمحلا :ليقو «رانلا رفكلا

 3 لضف دَ «رانلا لهأو ةنجلا لهأ نيب هب ىضق ام

 .ةمكحو لدع دمو .ناسحإو

 رر 7 4-2 يلد 2 ا ( راغ ةروس إب

 كر 2007 9 رب 8 ةعطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس # مح ل(

 نيكل جوره ت E ك ا .ةرقبلا ةروس لوأ يف
 00 عر و هيلع هللا لص دمحم يبنلا ىلع نآرقلا ليزنت (۲)

 هودخ اي مهل اوسر ما لڪ تمه و رھ دعب نم

 گیر EN هياط األ

 َنذَلأَلَعَكتَر تَمِلَك ََنَح دا
 5 ىلع أرب نم ىلع باقعلا ديدش «نيبئاتلا نم

 ن ۱
 ر :E دل ۵راا 5 ىلاعتو هن وهو ءاهنم بتي ملو بونذلا

 9 وتموت وڪرو 2 «نيعئاطلا هدابع ىلع لّضفتلا و ماعنإلا بحاص
 5 َرِفْغأَملعَوَدََتِدَىَمَّل 4 توا راو اما حی 5 عيبج ريصم هيلإ «هاوس ةدابعلا قحتسمي دوبعم ال

 ِه E A ١ .قحتسي اهب الك يزاجيف «باسحل ا موي قئالخلا
 ويقل تتته تاي أوان الا لع دهتلدأو نآرقلا تايآ يف مصاخيام )٤(

 : ر ا لإ نودحاجلا الإ لطابلاب اهلباقيو «هللا ةينادحو
 ةدابعلل قحتسملا قحلا هلإلا هنأ اودحج نيذلا

 .اهترهزو ايندلا ميعنو «بساكملاو تاراجتلا عاونأب دالبلا يف مهددرت -لوسرلا اهيأ- كررغي الف «هدحو
 ىلع اومزع ثيح «دومثو داعك لسرلا ىلع ارح تنلعأ يتلا ممألا نم مهالت نّمو حون موق رافكلا ءالؤه لبق تبذك (5)

 ؛لطابلاب اومصاخو «هولتقيل مهو سرب ةبذكملا ممألا هذه نم ةمأ لك تمحو ءلتقلا وأ بيذعتلاب مهيلع اوعّمجتو مهئاذيإ

 يو دس دمج رحم ا ادب ر

 E N i شرع نولمحي نيذلا (۷)

 «ًالعو ةمحر ءيش لك تعسو انبر : نيلئاق ءنينمؤملا نع وفعي نأ هنم نوبلطيو «ناميإلا قح هب نونمؤيو «هل لهآ وهاب

 راتلا باذع ِمهبنَجو «مالسإلا وهو هوكلسي نأ مهترمأ يذلا قيرطلا اوكلسو «يصاعملاو كرشلا نم اوبات نيذلل رفغاف
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 يذلا زيزعلا -لجو َّرع- هللا دنع نم ملسو

 .ءيش لكب ميلعلا «قولخ لك هتزعب رهق

 بوتلا لباقو «نيبنذملل بنذلا رفاغ قفز
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 اَعوَروْس يي

 يتلا ندع تانج نينمؤملا لخدأو انبر (۸) هك و دعو لا يدع تجر اار 5

 حلاصلا لمعلاو ناميإلاب حلص نمو «مہتدعو 2 تى ا 50 1 27

 تأ كنإ .ميدالوأو ميهجاوزأو منا نم ١ ريزم تأ كن ِهْتيرُدَو زر هجاوزأو م هپابا نم
 هريبدت يف ميكحلا ءءيش لكل رهاقلا زيزعلا 0 تاعي أ ٍقَت نَمَو تاسلا ٌمِهِفَو ڪک

 ا نإ يعل وَلاَ کرکره دزی
 الف «مهتائيس ةبقاع ءوس مهنع فرصا 25(

 1 1 و هل
 موي رص نيمو امدح وب وداني اورهمه تلد د تائيسلا هنع ف صن و ءا حا وت ق نيڙبڪا و 20 داتیاورفکک 5

 نم ةاجنلاب هيلع تمعنأو «هتحر دقف باسحلا 6 Eo رف لمي الإ ت َوَعَنْتْدِإ کسا
 زوف ال يذلا ميظعل ارفظلا وه كلذو .كباذع 5 ا اتّ 79 0 ا 73 200
 9 3 .هلثم 9 0 ا : أ انتم

 ءىحلا هلإلا وه هللا نأ اودحج نيذلانإ(١٠) (@ هَل
 لاوهأ نونياعيامدنع هريغل ةدابعلااوفرصو 49

 تقلا دشأ مهسفنأ نوفْمَي .مهسفنأب رانلا

 ییا نق 7

 لیس چوخ
 اوو هب رس ناور رفڪ هدو ا

 مكل هللا تقل :منهج ةنزخ مداني كلذدنعو رو O ءؤكر ىّركَرخ © ريكا يل
001 

 عابتاو هب ناميإلا مكنم بلط نيح- ايندلا يف ذو E E روما
 مكسفنأل مكضغب نم ربكأ -متيبأف «هلسر

 هللا طخس نوقحتست مكنأ متكردأ نأ دعب ءنآلا

 .هباذعو

 ايفر تور ڪا رڪ ولو تبدل
 سب سکور مآ نم حر ىقْلُيش ْرَعْلا وذ تاج
 انك نيح :نيترم انتم انبر : نورفاكلا لاق ١ ١( 8 قتل در غو هاك ودر و ا

 نيحو «حورلا خفن لبق ًافَطُت انتاهمأ نوطب يف
 :نيترم انتييحأو ءايندلا ةايحلا يفاجأ ىضقنا

 ءانروبق نم انثعُب مويو ءانّدِلَو موي ايندلا راد يف
 نم انل لهف «ةقباسلا انئاطخأب رَت نآلا نحنف

 KE هايس ا رد و كا

 هب مترفك هل لمعلا صالخإو هللا ديحوتل متيعُد اذإ متنك مكنأ ببسب - نورفاكلا اهيأ- مكل يذلا باذعلا مكلذ (11)

 ءاشي نم يدب «روجي ال يذلا لداعلا «هقلخ يف مكاحلا وه ىلاعتو هناحبس هللاف . هوعبتتو هب اوقُدَصُت كيرش هلل لعْجت نإو

 ءايربكلا هلو ءرهقلاو ردقلاو تاذلا ولع هل يذلا وه الإ هلإ ال ءءاشي نم بذعيو ءاشي نَّم محريو «ءاشي نم لضيو
 .ةمظعلاو

 ليو ءاهعدبمو اهقلاخ لاك ىلع ةلادلا ةميظعلا تايآلا نم هنودهاشت اهب هتردق -سانلا اهيأ- مكل رِهظُي يذلا وه (1)
 .ةدابعلا هل صلخيو «هللا ةعاط ىلإ عجري نم الإ تايآلا هذهب ركذتي امو ءهب نوقّرُت ًارطم ءامسلا نم مكل

 اولابت الف «كلذ مهبضغأ ولو «مهكلسم يف نيكرشملا اوفلاخو ءءاعدلاو ةدابعلا هدحو هلل -نونمؤملا اهيأ- اوصلخأف )١5(

a)شرعلا بحاص وهو هرْدَق هب عفتراو .هتاقولخم هب نياب اعافترا هتاجرد تعفترا يذلا ىلعألا اعلا وه هللا  

 ؛مهرمأ نم ةريصب ىلع نونوكيف «هب نويحي يذلا يحولا مهيلإ يقلي ًالسر مهيلإ لسري نأ هدابعب هتحر نمو «ميظعلا

 .نورخآلاو نولوألا هيف يقتلي يذلا ةمايقلا موي مهرذنتو «هللا دابع لسرلا فّوختل

 هللا لوقي «ءيش ايندلا يف اهولمع يتلا مهلامعأ نم الو مهنم هللا ىلع ىفخي ال مهر مامأ قتالخلا رهظت ةمايقلا موي )١17(

 عيمج رهق يذلا ٍراّهقلا ءهلاعفأو هتافصو هئامسأب درفتملا هلل :هسفن بيجيف ؟مويلا اذه يف فرصتلاو كلملا نمل :هناحبس
 .هتزعو هتردقب قئالخلا
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 رفاعة دورنا خراب

 ايندلا يف تبسك اب سفن لك باثت مويلا (۱۷)

 00 نع 2-5 ت يف ةدايزب مويلا دحأل ملظ ال ءرشو ريخ نم
 TT ر“ ا + ہہ ((3إ) هناحبس هللا نإ .هتاتسح نم صقن وأ هتائيس
 هلو دود صلا ی فخم و نعال ةا © حاطب a دلا يو 5 5 ا وو كلذ اوئطبتست الف «باسحلا عيرس ىلاعتو

 تروق هنود نم ترو يني و نحل يف موي نم سانلا -لوسرلا اهيأ- ردحو (۱۸)

 نادرو ییا :© ر يساره هاو دابعلا بولق ذإ «هودعبتسا نإو «بيرقلا ةمايقلا
 ا اووي ضال يهرودص نم تعفترا دق هللا باقع ةفاخم نم
 TT و رمد هاذ .ًانزحو غ نوئلتم مهو «مهقولحب تقلعتف

 ا ل عيفش الو .بحاص الو بيرق نم نيم لاظلل ام
 .هل باجتسيف «مہبر دنع مه عفشي

 نم نويعلا هسلتخت ام هناحبس هللا ملعي (۱۹)
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 ومات كوه بَل دسر هنا ريخ نم هسفن يف ناسنإلا هرمضي امو «تارظن

 .رش وأ 2

 لدعلاب سانلا نيب ىضقي هناحبس هللاو (۲۰)

4 

AEBS 

CA ت 

 يؤلمك 9 احم 2
BW 

 E و را

 نم هللا نود نم نودبعُي نيذلاو «هنوقحتسي (میف

 نإ .كلذ نع مهزجعل ؛ءيشب نوضقي ال ةهلآلا

 مهاعفأب ريصبلا ؛هقلخ لاوقأل عيمسلا وه هللا

 .اهيلع مهيزاجيسو «مهامعأو

 اوناك ؟مهلبق ةقباسلا ممألا ةمتاخ ناك فيك اورظنيف .ضرألا يف -لوسرلا اهيأ- كتلاسرب نوبذكملا ءالؤه ْريَي مل وأ (51)

 مهرفك ببسب ؛هتبوقعب هللا مهذخأف «مهماسجأ مّظِعو مهاوق ةدش مهعفنت ملف ءأراثآ ضرألا يف ىقبأو ءًاشطب مهنم دشأ

 .مهنع هعفديف ؛هنم مهيقي قاو نم هللا باذع نم مهل ناك امو «ماثآلا مهب ءاستكاو

 ىلع ةعطاقلا لئالدلاب اوؤاج نيذلا هللا لسر نم مهفقوم ببسب ناك «نيقباسلا نيبذكملاب لح يذلا باذعلا كلذ (؟7)

 هب رفك نمل باقعلا ديدش هدحأ هبلغي ال يوق هناحبس هنإ «هباقعب هللا مهذخأف «مهوبَّذكو مهب اورفكف «مهاوعد قدص

 .هاصعو

 نالطبو «هتوعد يف هقدص ىلع ةنّيب ةحضاو ةجحو «هب لسرأ ام ةقيقح ىلع ةلادلا ةميظعلا انتايآب ىسوم انلسرأ دقلو (۲۳)

 .مهيلإ لسرأ نم هيلع ناك ام

 اولاقو ءاوربكتساو هتلاسر اوركنأف «زونكلاو لاومألا بحاص نوراقو «هريزو ناماهو ««رصم» كلم نوعرف ىلإ (۲)

 ؟ةلوسر سانلل لسرأ هنأ معزي فيكف «باذك رحاس هنإ :هنع

 :اولاق لب ءاهراكنإو اهتضراعمب اوفتكي مل ءاندنع نم ةرهاظلا تازجعملاب نوراقو َناماهو وعرف ىسوم ءاج املف (15)
 .كالهو باهد يف الإ رفكلا لهأ ريبدت امو .قاقرتسالاو ةمدخلل مهءاسن اوقبتساو «هعم اونمآ نيذلا ءانبأ اولتقا
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 ہک

 ينوكرتا :هموق فارشأل نوعرف لاقو (7) 1 فال اكلت هلا ا
7 

 هلسرأ هنأ معزي يذلا هبر عديلو «ىسوم لتقآ 4 ندمت سال ةرهظأو 3

 نيد لدبي نأ فاحخأ ينإ ءانم هعنميف ءانيلإ هي س ا
 ي ی فاعل نإ م ن ل اا یورک لک کیدو یری لل
 «رصم» ضرأ يف رهظُي نأ وأ هيلع مستنأ يذلا فو < ر۴

 ت 5 1 وو 2 ” رو اس 1 يم

 افلا ى ترف لاء نمنْمؤَم لج لاقو کک
 ترجتسا ينإ :هئلمو نوعرفل یسوم لاقو (۲۷) مل ولآ کر وفن دای واتا هميم 3 9

 نع ربكتسم لك نم -موقلا اهيأ- مكبرو برب 9| هب هيفا نڪ كي نارد نتا
: 

 .هقلخ هيف 0 رڪ موم و کک وِ هللا بساحي مويب نمؤي ال «هتعاطو هللا ديحوت 9 طايل ل عب کتا داَص كی ناو دب

 «نوعرف لآ نم هللاب نمؤم لجر لاقو (758) ذآ 7 ٍ ا
 ا

 نولحتست فيك :هموق ىلع ًاركنم هناهيإ متکی 7

 ير لوقي نأ الإ مكدنع هل مرج ال لجر لَ

 مكبر نم ةعطاقلا نيهاربلاب مكءاج دقو «هلل

 َّنإف ابذاك ىسوم كي نإو ؟لوقي ام قْدِص ىلع
 ًاقداص كي نإو .هدحو هيلع دئاع هبذك لابو

 ال هللا نإ هب مكدٌّعوتي يذلا ضعب مكقَخ

 قحلا كرتب «دحلل زواجتم وه نم قحلل قفوي

 فرسأ ام هتبسنب ٍباَّذك «لطابلا ىلع لابقإلاو

 .هللا ىلإ هيف
 باذع انع عفدي نّمف ,مهريغو ليئارسإ ينب نم مكتيعر ىلع «رصم» ضرأ يف نيرهاظ عويلا ناطلسلا مكل موق اي (15)

 ًاحالص مكلو يسفنل ىرأ ام الإ ةحيصنلاو يأرلا نم -سانلا اهيأ- مكيرأ ام : ًابيجم هموقل نوعرف لاق ؟انب لح نإ هللا

 .باوصلاو قحلا قيرط ىلإ الإ مكوعدأ امو ءًاباوصو
 موي لثم ءىسوم متلتق نإ مكيلع فاخأ ينإ :ًارذحمو ًاظعاو هئلمو نوعرفل نوعرف لآ نم نمؤملا لجرلا لاقو )۳٠(

 .مهئايبنأ ىلع اوبّزحت نيذلا بازحألا

 هناحبس هللا امو .كلذ ببسب هللا مهكلهأ «بيذكتلاو رفكلا يف مهدعب ءاج نّمو دومثو داعو حون موق ةداع شم (۳)

 .ًاريبك ًاولع صقنلاو ملظلا نع هللا ىلاعت .هوبنذأ بنذ ريغب مهيذعيف «دابعلل (لظ ديري

 .مويلا كلذ يف فقوملا لوه نم ؛ًاضعب سانلا ضعب هيف يداني موي ؛ةمايقلا موي باقع مكيلع فاخأ ينإ موق ايو (©؟)

 اف هدشر ىلإ هقفوي ملو هللا هلذخي نمو .مكرصني رصانو مكعنمي عنام نِ هللا نم مكل ام «نيبراه نیبهاذ نولوت موي (۳۳)

 .باوصلاو قحلا ىلإ هيدهي داه نم هل
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 ٍرِفاَعةَروُ ورشا يأن
 0 SS کا

 يفمْثَلزاَمَف تيا لَ نمف ڪڪ ا ميركلا ّيبنلا مكيلإ هللا لسرأ دقلو )٤(

 م -
 لق كه ادبي 7 لبق نم مالسلا هيلع بوقعي نب فسوي
 0 مكرمأو «هقدص ىلع ةحضاولا لئالدلاب ءىسوم

 نيباترم متلز اف «هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب

 دادزا تام اذإ ىتح ؛هتايح يف هب مكءاج امم

 نم لسري نل هللا نإ :متلقو «مککرشو مككش
 لك هللا لِضُي لالضلا كلذ لثم ءآلوسر هدعب

 الف «ىلاعت هللا ةينادحو يف كاش «قحلل زواجتم

 .داشرلاو ىدهلا ىلإ هقفوي
 هججحو هللا تايآ يف نومصاخي نيذلا ("5)

E ور 
 هللا تعب

50 
2 

 کک

 HOREDSAORES تودي اَمر
34 

 «ةلوبقم ةجح مهيدل نوكي نأ ريغ نِم اهعفدل

 نيذلا دنعو هللا دنع ًاتقم لادجلا كلذ ربك
 1 كو

 ىدهلا نع َبَجَحو لالضلاب مّن امك ءاونمآ

 بلق ىلع هللا متخي «نيمصاخملا ءالؤه بولق

 ةرثكب رابج «هتعاطو هللا ديحوت نع ربكتسم لك
 . .هناودعو هملظ

 وة ا ت دپ 3 هتوعد يف ىسوم ًابَّدكم نوعرف لاقو (۳۷۰۳۲)

 / ناماه اي :هل ميلستلاو نيملاعلا برب رارقإلا ىلإ

 تاومسلا باوبأ غلبأ يلعل ؛اييظع ءانب يل نبا

 اذكهو «تاومسلا قوف هنأو ءًابر انل نأ هاوعد يف ًابذاك ىسوم نظأل ينإو .يسفنب ىسوم هلإ ىلإ ٌرظنأف ءاهيلإ ينلصوي امو

 ماال هريبدتو نوعرف لايتحا امو «هل نير يذلا لطابلا ببسب ؛قحلا ليبس نع َّدّصو ءًانسح هآرف ئّيسلا هلمع نوعرفل نير

 .ةرخآلاو ايندلا يف ءاقشلا الإ هديفي ال ءراوبو راسخ يف الإ لطبم ىسومو «قح هنأ سانلا

 .باوصلاو دشرلا قيرط مكدهأ نوعبتا موق اي :هموقل هتحيصن ًاديعم نمآ يذلا لاقو (۳۸)

 ةرخآلا رادلا نإو ءاهيلإ اونَكْرَت الأ يغبنيف «لوزتو عطقنت مث ءليلق اهيف سانلا مّعنتي ةايح ايندلا ةايحلا هذه نإ موق اي (۳۹)

 يذلا حلاصلا لمعلا اه اولمعتو ءاهورثؤت نأ مكل يغبنيف ءاهيف نورقتست يتلا ةماقإلا لحم يه ميقملا ميعنلا نم اهيف اب

 .اهيف مكدعسُي
 هللا عاطأ نّمو .هتيصعم يواسي ًاباقع الإ ةرخآلا يف ىَرْجُت الف «ىدهلا قيرط نع فرحناو هتايح يف هللا صع نم (40)

 «ةنجلا نولخدي كئئلوأف ءهل دحوم هللاب نمؤم وهو «ىثنأ وأ ناك ًاركذ «هيهاون بانتجاو هرماوأ لاشتماب ًاح اص لمعو

 .باسح ريغب اهتاذلو اهميعنو اهرامث نم اهيف هللا مهقزري

AAAS ر اي 

0 

 تفل



 رفا ةَروْس ورشا بارلا رجلا

 للاب نايإلا ىلإ مكوعدأ فيك موق ايو )4١(

 مكب يهتنت ةوعد يهو «یسوم هلوسر عابتاو

 يننوعدت متنأو «رانلا لاوهأ نع دعبلاو ةنجلا ىلإ

 ؟رانلا يف هتبوقعو هللا باذع ىلإ يدؤي لمع ىلإ 0

Eسيلام هب كرشأو .هللاب رفكأل يننوعدت(47) 8  
 اذهو- هنود نم ةدابعلا قحتسي هنأ ملع هب يل وار

 ىلإ مكوعدأ انأو -اهحبقأو بونذلا ربكأ نم
 رافغلا «هماقتنا يف زيزعلا هللا ىلإ لصوملا قيرطلا

 .هتيصعم دعب هيلإ بات نمل
 ال هب داقتعالا ىلإ يننوعدت ام نأ ًاقح (47)

 الو ايندلا يف هيلإ أجلي الو «هيلإ ةوعدلا قحتسي

 ريصم نأ اوملعاو .هصقنو هزجعل ةرخآلا يف

 لك يزاجي وهو «هناحبس هللا ىلإ اهلك قئالخلا
 يصاعملاب هدودح اوّدعت نيذلا نأو «هلمعب لماع

 .رانلا لهأ مه رفكلاو ءامدلا كفسو

 :محل لاق هوعيطي ملو مهحصن الف (45)

 مكترّكذو مكل تحصن نأ نوركذتسف

 ىلإ أجلأو «مدنلا عفني ال ثيح نومدنت فوسو

 هناحبس هللا نإ .هيلع لكوتأو ءهب مصتعأو «هللا

 .اهنم ءيش هيلع ىفخي ال ءازج نم هنوقحتسي امو «دابعلا لاوحأب ريصب ىلاعتو
 هللا مهقرغأ ثيح باذعلا ءوس مهب لسو «هلآو نوعرف ركم تابوقع قفوملا نمؤملا لجرلا كلذ هناحبس هللا ىقوف (46)

 .مهرخآ نع
 تقو ىلإ ءاسمو ًاحابص اهيلع نوضرعُي «رانلا ثيح مهروبق يف نوبَّذعُي مث ءاوكلهو ًالوأ قرغلا مهباصأ دقل (5)

 تابثإ يف لصأ ةيآلا هذهو .ءوسلا لامعأ نم هوفرتقا ام ءازج ؛رانلا نوعرف لآ اولخدأ :لاقي ةعاسلا موقت مويو «باسحلا

 .ربقلا باذع

 «مهوُلضأ نيذلا نيربكتسملا مهئاسؤر ىلع نودلقملا عابتألا ٌجتحيف ءًاضعب مهضعب بتاعيو «رانلا لهأ مصاختي ذإو (51

 ؟انباذع نم ًاطسق مكلمحتب رانلا نم ًابيصن انع نونغم متنأ له :مه نيلئاق ءاقشلا قيرط مهلاونّيزو

 نإ ءاهنم انل ٌصالخ ال ءاهيف انّلكو هرانلا باذع نم ًائيش مكنع لمحتن ال :مهزجع نيّيبم نوربكتسملا ءاسؤرلا لاق ()

 .لداعلا هئاضقب انم لك قحتسي ام رْدَقِب باذعلا اننيب مسق دق هللا

 يك ؛باذعلا نم ًادحاو ًاموي انع محي مكبر اوعدا :منهج ةنزخل ءافعضلاو نيربكتسملا نم رانلا يف نيذلا لاقو (44)
 .ةحارلا ضعب انل لصحت
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 ٍرِفاَغْةَروُس دمر!

 ءاعدلا اذه :ًاخيبوت مهل منهج ةنزخ لاق (00)

 ججحلاب مكلسر مكتأت ملوأ «ءيش يف مكعفنيال

 فرتعاف ؟مهومتبذكف هللا نم ةحضاولا

 عفشن الو «مكل وعدن ال نحن :اولاقو مهنم

 ينغي ال ءاعدلا اذه نكلو «متنأ اوعداف «مكيف

 يف الإ نيرفاكلا ءاعد امو .نورفاك مكنأل ؛ًائيش

 ش) کک 7 .باجتسُي الو «لبقُي ال عايض
 ا کلر ی یو ا و 2 90 «نينمؤملا نم مهعبت نّمو انلسر رصننل اَنِإ (01)

 لرهعتساو قح

 «ايندلا مهتايح يف مهاذآ نم ىلع مهديؤنو
 ءايبنألاو ةكئالملا هيف دهشت موي ءةمايقلا مويو

 دهشتف ءاهلسر تبّذك يتلا ممألا ىلع نونمؤملاو

 ممألا نأو ممبر تالاسر اوغلب دق لسرلا نأب

 .مهتبّذك

 نيذلا نورفاكلا عفتني ال باسحلا موي (05)

 مهبيذكتل رذع نم هنومدقي اهب هللا دودح اودعت

 رادلا مو هللا ةمحر نم درطلا مهو ءهللا لسر

 .رانلا يهو «ةرخآلا يف ةثيسلا

 قحلا ىلإ يدهي ام ىسوم انيتآ دقلو (0507)

 باحصأل ةظعومو «داشرلا ليبس ىلإ ةيداه ءفلس نع ًافلخ ةاروتلا نوثراوتي ليئارسإ ينب انلعجو «تازجعملاو ةاروتلا نم

 .ةميلسلا لوقعلا

 «كبنذل رفغتساو «فلختي ال قح انّدَعوو «كتملك ءالعإب كاندعو دقف «نيكرشملا ىذأ ىلع -لوسرلا اهيأ- ريصاف (00)

 1 .هلوأو راهنلا رخآ يف «هب قيلي ال اع كبر هيزنت ىلع مدو

 يف سيل هللا نم ةجح الو ناهرب الب ةدسافلا هبشلاب ةحيحصلا ججحلا نوُدريو «لطابلاب قحلا نوعفدي نيذلا نإ (01)

 اوسيل رمأ وهو ءاهب همركأ يتلا ةوبنلا ٍةماركو يبن هللا هانآ يذلا لضفلا ىلع مهنم ًادسح ؛قحلا نع ربكت الإ ءالؤه رودص

 .اهيلع مهيزاجيسو ؛مهاعفأب ريصبلا ؛مهلاوقأل عيمسلا وه هنإ ؛مهرش نم هللاب مصتعاف «هيلئان الو هيكردمب
 عيمج قلخ نأ نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو «مهتوم دعب مهتداعإو سانلا قْلَح نم ربكأ ضرألاو تاومسلا هللا قلل (۷)

 .هللا ىلع نيه كلذ

 ههل كيرشال قحا هلإلا وه هللا نأب نوري نيذلا نونمؤملا يوتسي ال كلذكو ءريصبلاو ىمعألا يوتسيامو (5)

 نولمعي الو «هلسر نوبذكيو «قحلا هلإلا وه هللا نأ نوركني نيذلا نود حاجلاو .هعرشب نولمعيو هلسرل نوبيجتسيو

 .اهب نوظعتتو «نوربتعتف هللا ججح -سانلا اهيأ- نوركذتت ام ًاليلق .هعرشب

 تف



 رفا دوريا خيا ا

 اونقيأف ءاهيف كش ال ةيتآل ةعاسلا نإ (59)

 رثكأ نكلو ءلسرلا كلذب ثربخأ اك ءاهئيجمب

 .اه نولمعي الو ءاهئيجمب نوقَّدَصُي ال سانلا

 5ےس قادري تست
 يدحو ينوعدا :-دابعلا اما - مكبر لاقو (۰)

 8 5 2 م ص 7

ETنيذلا نإ «مكل بجتسأ ةدابعلاب ينوصخو 5  

 تيهولالاو ةيدوبعلاب يدارفإ نع نوربكتي 9| كسا لعل ضفوذل هما
 تر ور م 9۹

 .نيريقح نيرغاص منهج نولخديس | رکن هاڪ
 ؛ليللا مكل لعج يذلا وه هدحو هللا(١6)

 ؛اعيضم راهنلاو «مكتحار اوققحتو هيف اونكستل

 لضف وذل هللا نإ .مكشاعم رومأ هيف اوفّرَصتل

 هل نوركشي ال مهرثكأ نكلو «سانلا ىلع ميظع

 .ةدابعلا صالخإو ةعاطلاب

 وه اهنإ معنلا هذهب مكيلع معنأ يذلا (535) 45
 قحتسي هلإ ال ءاهلك ءايشألا قلاخ مكبر 3 00 j > جو

 «هب ناهيإلا نع نولدعت فيكف «هريغ ةدابعلا

 مكل تنيبت نأ دعب «ناثوألا نم هريغ نودبعتو 48 5
 ؟كئالد ك ه ا : 1

 -شيرق رافكاي- قحلاب مسبّدك امك 7 )٦۳(
 قحلا نع فرصُي «لطابلا ىلإ هنع متضرعأو

 و ص

 © توی ناره إلا تلڪ قل |

AA ES | تود لأ ل اوي لدک © 

 ماسبب اار رار صر ارس رع ی ااا

 ر نيم وع

 َتضوُحَقَرَرَو نكي ل

 تن سَ کل کک

 .نودحجي هتلدأو هللا ججحب اوناك نيذلا هب ناهيإلاو

 نم اهيف َّثبو «ضرألل ًافقس ءامسلا لعجو ءاهيلع ةماقإلا مكل رّسيو ءاهيف اورقتستل ؛ضرألا مكل لعج يذلا هللا (15)

 مكلذ «براشملاو معاطملا ذيذلو قزرلا لالحب مكيلع معنأو «ميوقت نسحأو ةئيه لمكأ يف مكقلخو ؛ةيداحلا تامالعلا

 .نيعمجأ قئالخلا بر وهو «هب قيلي ال اع هَّزنتو «هتک ربو هلضفو هريخ رثاکتف «مکبر وه معنلا هذهب مكيلع معنأ يذلا
 هل نيصلخت ؛هدحو هل مكتدابع اوفرصاو هولأس اف «هريغ هلإ ال ةماتلا ةلماكلا ةايحلا هل يذلا يحلا هناحبس هللا وه (15)

 .نيعمجأ قئالخلا بر هل لماكلا ءانثلاو هلل دمحلاف .مكتعاطو مكتيد

 نم تاحضاولا تايآلا ينءاج اّمل هللا نود نم نوعدت نيذلا دبعأ نأ تيت ينإ :كموق يكرشمل -لوسرلا اأ - لق (17)

 .نيملاعلا بر هناحبس «هل ةماتلا ةعاطلاب داقنأو عضخأ نأ ينرمأو ءيبر دنع
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 ِيِفاَعُؤَروُس ورسول

 ت

A 1 / 
 ا ند خم د ل

 2 نومو نيم بارک كت یاره ٤ مث «بارت نم مدا مكابأ قلخ يذلا هللا وه (۷)

 00 ےس ۶ ن كلذ دعبو «هتردقب يملا نم مكدجوأ
 نيس وورد اوبتل القطر 5 راقت

 ایس E و اإ مكيلع يرجت مث ءرحألا ظيلغلا مدلا روط ىلإ
 و صو ا ًالافطأ اودلوُي نأ ىلإ «ماحرألا يف ةددعتم راوطأ

 7 اوريصت نأ ىلإ مكتَّيْنب ىوقت مث ءراغص
 اوغلبتلو ءكلذ لبق تومي نم مكنمو ءًاخويش

 ١ 2 هدنع يهتنت ىمسم ًالجأ ةرّدقملا راوطألا هذهب

 د ا ع ا 7 هللا ججح نولقعت
E Eرک توتا كيس 5 مكيلع 2  

 5 هريغ هلإ ال هنأ نوفرعتف «هتایآ نوربدتتو «كلذب

 4 .هل الإ ةدابعلا يغبنت ال يذلا هنأو «كلذ لعفي

 تورج رال مش / اذإف ةتامإلاو ءايحإلاب درفتلا هناحبس وه (1۸)

 4 0 كا دار ال .نوكيف ««نك» :هل لوقي |نإفأرمأ ىضق
 ڪس نِمأوْعَدَت € .هئاضقل

 نور کاب مل 7 وج نجم SS 6 2 2 ءال ؤه “م -ل ااہا- < د الأ(59)

 4ک ہک كب يهو ءاهيف نومصاخي هللا تايآب نيبذكملا
 ا ا بوب و يا فيك هتردقو هللا ديحوت ىلع ةلالدلا ةحضاو

 5 © تعال كا رع مطاع ل 8 ؟ماتلا نايبلا دعب
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 3 اوبذك نيذلا نوكرشملا ءالؤه (/؟-١7)

 ىلع هللا اهلزنأ يتلا ةيوامسلا بتكل او نآرقلاب

 .مهلجرأ يف لسالسلاو «مهقانعأ يف لالغألا لعبت نيح مهبيذكت ةبقاع نوبذكملا ءالؤه ملعي فوسف «سانلا ةيادهل هلسر

 مهب دقوي منهج ران يف مث هٌرحو هنايلغ ٌّدتشا يذلا راحلا ءاملا يف باذعلا ةينابز مهبحستو

 مكنورصني له ؟هللا نود نم اهنودبعت متنك يتلا ةهآلا نيأ :ةسيعتلا لاحلا هذه يف مهو ءًاخيبوت مه ليق مث ( 974 ء/)

 انوعفني ملف ءاننويع نع اوباغ :نوبذكملا لاق ءاوعاطتسا نإ مكب لح يذلا ءالبلا اذه نم مكوذقنيل ؛مهوعداف ؟مويلا

 نيذلا ءالؤه هللا لضأ اك ءائيش يواست ال ةلطاب تناك مهل مهتدابع نأو «مهرمأ نم ةلاهج يف اوناك مهنأب نوفرتعيو «ءيشب

 .هب نيرفاكلا هللا لضي .هللا نود نم ايندلا يف نودبعي اوناك ام منهج يف مهنع َّلض

 هنوفرتقت اهب نوحرفت متنك ثيح «ةلفغ نم ايندلا مكتايح يف هيلع متنك ام ببسب وه اهنإ مكباصأ يذلا باذعلا مكلذ (70)

 .هللا دابع ىلع يغبلاو رّطَبلاو رَّشَأْلا نم هيلع متنأ |مبو «ماثآلاو يصاعملا نم

 يف نيربكتملل الزن منهج تسئبف ءاهيف نيدلاخ هل مكتيصعمو هللاب مكر فك ىلع مكل ةبوقع منهج باوبأ اولخدا (77)

 .هللا ىلع ايندلا

 كتايح يف كّنيرن امإف كدعو ام كل رِجْنّيسو «قح هللا دعو نإ «ةوعدلا قيرط يف ضماو - لوسرلا اهيأ- ربصاف (۷۷)

 مهقيذتسو «ةمايقلا موي مهريصم انيلإف ءمهب كلذ لحي نأ لبق كّنيفوتن وأ ءباذعلا نم نيكرشملا ءالؤه دعن يذلا ضعب

 .نورفكي اوناك اهب ديدشلا باذعلا

 ع



 -لوسرلا اهيأ- كلبق نمانلسرأ دقلو (18) أ قع نم نم كَم نمسا ةو
E 208نوربصيو «مهنوعدي مهموق ىلإ نيريثك السر ا ناي  

 «مهربخ كيلع انصصق نّم مهنم :مهاذأ ىلع 3

 نورومأم مهلكو «كيلع صصقن مل نَم مهنمو

 نأ مهنم دحأل ناك امو .مهيلإ هللا يحو غيلبتب

 نذإب الإ ةيلقعلا وأ ةيسحلا تايآلا نم ةيآب ينأي 9َ
MTنييذكملا باذعب هللا رمأ ءاج اذإف هتئيشمو هلا 7  

 .بذكلا هللا ىلع مهئارتفال ؛نولطبملا كلانه aE E أ د و وو رخو مهيذكمو لسرلا ني لدملاب يخف اا ییا ویا یریو@ توام للا |
 .هريغ مهدابعو | فيك اورظَسم ضزالآ اورو یراق تورك

 مكل لعج يذلا وه هناحبس هللا (30176) دوره مرڪ آ واڪ ھل نم نیلا ة بعت |
 لكألاو بوكرلا عفانم نم :اهب اوعفتنتل ؛ماعنألا نوبي 6اھت رتي امف ضرالا نارات

 ىلع ةلومحلاب اوغلبتلو «عفانملا عاونأ نم اهريغو 3 َنيوهَرنِعاَمِيأوْحَرَف تسلا شر رمت

 5 رام مكرودص يف ةجاح اهضعب ا اھو ُءرَهَ س هوب اواَڪ امر هبا رل يلا
 .كلذك نولَمْحُُت رحبلا يف نمّسلا ىلعو «ةيربلا ---- SEE aE ال هيڪ ميرو مدعوما 6ب |

 ةحضاولا ةريثكلا هلئالد ىلاعت هللا مكيريو (۸۱)

 نم ةيآ يأف .هقلخ يف هريبدتو هتردق ىلع ةلادلا

 ؟اهب نوفرتعت الو ءاهنوركنت هتايآ
 ضرألا يف نوبذكملا ءالؤه ريَ ملفأ (80)

 ةدعو ًاددع مهنم رثكأ ةقباسلا ممألا هذه تناكو ؟ ؟مهتبقاع تناك فيك «مهلبق نم ةبذكملا ممألا عراصم يف اوركفتيو

 .هللا سأب مهب لح نيح هنوبسكي اوناك ام مهنع ىنغأ مف كلذ ريغو سارغلاو عناصملاو ةينبألا نم ضرألا ين ًااثآو

 امل ضقانملا ملعلا نم مهدنع مب مهنم ًالهج اوحرف «تاحضاولا لئالدلاب السر ةبذكملا ممألا ءالؤه تءاج ملف (45)

 ليلد ةيآلا ينو .ءازهتسالاو ةيرخسلا ليبس ىلع مهّكسر هب نولجعتسي اوناك ام باذعلا نم مهب لحو «لسرلا هب تءاج

 دمحم عابتأ نم سيل هدقتعمو توقع مومذم هنإف «هتحص يف ككشي وأ «هيف حدقي وأ «مالسإلا ضقاني ملع لك نأ ىلع
 .ملسو هيلع هللا لص
 .هللا ةدابع يف نیک رشم هب انك امب انرفكو «هدحو هللاب انمآ :اولاقو ءرارقإلا عفني ال نيح اوّرقأ انباذع اوأر املف (۸)

 هللا ةنس «ةبغرو رايتخا ناهيإ ال ءهيلإ اورطضا دق ناريإ هنأل كلذو ؛انباذع اوأر نيح اذه مهناميإ مهعفني كي ملف (44)

 نودحاجلا «مهمرب نورفاكلا هللا سأب ءيجم دنع كلهو «باذعلا اوأر اذإ ناميإلا اهعفني الأ اهلك ممألا يف اهّنس يتلا هتقيرطو

 .هتعاطو هديحوت
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 ¥ تلصف ةروس #

 فورحلا ىلع مالكلا قيس 4 مح 980

 .ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعطقملا

 نمحرلا نم ليزنت ميركلا نآرقلا اذه (؟)

 ل لعمل هيلع هللا لص دمحم هيبن ىلع هلن ,ميحرلا

 ويلا وَمِن ناتو او ا5 و 0 دومی [؟ .ملسو
 ا ب و ترک طن سوو 3 5 00

 يعور فواَتناَ داءقَو ا تحضٴوَو «نايبلا مامت هتايآ تسيب باتك (۳)
 نوم د ْلَمْعَأف ُباَجِج َكيَيَبَ

 جاران کرت © |  موقل همهفارّسبم ًايرعنآرق «هماكحأو هيناعم
 م ر و ا 2 .يرعلا ناسللا ن

 يآ @ تكر قلا لوو ورق نا" 000000 1 دروب
 م ل) نمآ نمل لجآلاو لجاعلا باونلاب ًاريشب (5)

 تورك هَو رش E 5آ

 لقحه نومرو اھل تیرا اوا وأم
 دم ولع نیمو ف سراح ی 0 0

 لجاعلا باقعلابًاريذنو ءهاضتقمب لمعو هب

 «سانلا رثكأ هنع ضرعأف «هب رفك نمل لجآلاو

 : كا .ةباجإو لوبق عامس هل نوعمسي ال مهف
 1 ىرەت ا د يبنلل نورفاكلا نورما ءالؤه لاقو (5)

 را سو

 2 يو ةعنام ةيطغأ يف انبولق :ملسو هيلع هللا لص دمحم
 | لاقناحد یهر 20000 ١ الف ممص انناذآ يفو هيلإ انوعدت ام مهف نمانل

 هاةاَعْرَحْوأاًءْوطاَتن الرا )انجح رتاس -دمحم اي- كنيبواننيب نمو «عمسن
 س 56 اك «كنيد قفَو ىلع لمعاف «كتوعد ةباجإ نع

 .اننيد قْفَو ىلع نولماع اننأ
 هل كيرش ال دحاو هلإ ةدابعلا قحتسي يذلا مكهلإ نأ لإ هللا يحوي مكلثم رشب انأ امنإ :-لوسرلا اهمأ- مهل لق (77)

 الو عفنت ال اناثوأ هللا نود نم اودبع نيذلا نيكرشملل باذعو كالهو .هترفغم اوبلطاو «هيلإ لصوملا قيرطلا اوكلساف

 مهنم صالخإ الف ءاهيقحتسم ىلإ ةقدصلا نودؤي الو هل صالخإلاو .مهبر ديحوتب مهسفنأ اورهطي مل نيذلاو ءرضت

 .رانلاو ةنجلاب الو ,ثعبلاب نونمؤي ال مهو «قلخلل مهيف عفن الو قلاخلل

 . عونم الو عوطقم ريغ ميظع باوث مهل ءاهيف هلل نيصلخم ةح اصلا لامعألا اولمعو هباتكو هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نإ (۸)

 نيموي يف ضرألا قلخ يذلا هللاب نورفكتل مكنإأ :مهلعف نم ًابجعتمو مهل ًاخبوم نيكرشملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- لق (9)
 .مهلك نيملاعلا بر وه قلاخلا كلذ ؟هعم مهنودبعت ءاكرشو ءارظن هل نولعجتو «نينثا

 اهلهأ قازرأ اهيف رّدقو ءاهلهأل ريخلا ةمئاد اهلعجف اهيف كرابو ءاهقوف نم تباوث ًالابج ضرألا يف هناحبس لعجو )٠١(
 اهيف ردقو يساور اهيف لعج نامويو «ضرألا امهيف قلخ ناموي :مايأ ةعبرأ مات يف شاعملا نم مهحلصي امو «ءاذغلا نم

 .هملعيل ؛كلذ نع لاؤسلا دارأ نمل :يأ نيلئاسلل ءاوس ءاهتاوقأ

 نيتراتخم يرمأل اداقنا :ضرآللو ءامسلل لاقف «ُلبق نم ًاناخد تناكو ءامسلا ىلإ دصق يأ «ىلاعتو هناحبس ىوتسا مث )1١(

 .كتدارإ فلاخت ةدارإ انل سيل «كل نينعذم انيتأ :اتلاق .نيتربجم وأ
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 عبسلا تاومسلا قلخ هللا ىضقف )1١(

 تاومسلا قلخ كلذب متف «نيموي يف نهتيوستو

 عم هللا اهملعي ةمكحل «مايأ ةتس يف ضرألاو

 ةدحاو ةظحل يف اهقلخ ىلع هناحبس هتردق

 ءاهيف هب رمأ امو هدارأ ام ءامس لك يف ىحوأو

 ًاظفحو «ةئيضملا موجنلاب ايندلا ءاسلا ايزو
 كلذ «عمسلا نوقرتسي نيذلا نيطايشلا نم اه

 ميلعلا «هكلم يف زيزعلا ريدقت عيدبلا قلخلا

 .ءيش لكب هملع طاحأ يذلا

 نيب امدعب نويذكملا ءالؤه ضرعأ نإف ( 1

 تافص نمو «ةديمحلا نآرقلا فاصوأ نم مه

 ًاباذع مكترذنأ دق :مهل لقف ؛ميظعلا هلإلا

 اورفك نيح دومثو داع باذع لثم مكلصأتسي

 .هلسر اوصعو مهرب

 عبتي .دومثو ًاداع لسرلا تءاج نيح (15)

 هللا ةدابعب مهنورمأي «نيلاوتم ًاضعب مهضعب
 انبر ءاش ول :مهلسرل اولاق «هل كيرش ال هدحو

 لزنأل «هربغ ًائيش هنود نم دبعن الو هدحون نأ

 «هيلإ اننوعدت مب ًالسر ءامسلا نم ةكئالم انيلإ
 .نودحاج هدحو هللاب نايإلا نم انيلإ هب هللا مكلسرأ اهب انإف ءانلثم رشب متنأو مكلسري ملو

 هللا نأ اوري ملوأ ؟ةوق انم دشأ نَم :رورغ يف اولاقو «قح ريغب دابعلا ىلع ضرألا يف اوّلعتسا دقف دوه موق داع امأف )٠١(

 .نودحجي انججحو انتلدأب اوناكو ؟ًاشطبو ةوق مهنم ٌدشأ وه مهقلخ يذلا ىلاعت
 ةايحلا يف ناو لاو لذلا باذع مهقيذنل ؛مهيلع تاموؤشم مايأ يف توصلا ةيلاع ةدوربلا ةديدش ًاحير مهيلع انلسرأف )١(

 .مهنع باذعلا عنمب نورَصْنُي ال مهو ءناوهو ًالذ دشأ ةرخآلا باذعّلو ءايندلا

 ةقعاص مهتكلهأف «ءىدهلا ىلع ىمعلا اوراتخاف ءدشرلا قيرطو قحلا ليبس مه اتيب دقف حلاص موق دومث امأو (10)

 .هلسر مهبيذكتو هللاب مهرفكب ماثآلا نم نوفرتقي اوناك ام ببسب ؛نيهملا باذعلا

 .هنوقتيو هللا نوفاخي نوجانلا ءالؤه ناكو «دومثو ًاداع ذخأ يذلا باذعلا نم اونمآ نيذلا انيّجْنو (۱۸)

 اوركنأو هرانلا اوؤاج ام اذإ ىتح «مهرخآ ىلع موأ باذعلا ةينابز درت منهج ران ىلإ هللا ءادعأ رشحت مويو )39 ٠١

 .ماثآلاو بونذلا نم ايندلا يف نولمعي اوناك اب مهدولجو مهراصبأو مهعمس مهيلع دهش مهمئارج

VA 



 كيف روس دوريا خيارا ا

 يطأ اا ار يردوا ار نمرانلا لإ نورشخي نيذلا ءالؤه لاقو ) را ےک ےل 8 3 0 | هم ران نو رشي يذلا ءال وه لاق

 © توجو الوم لوا وهو ءئش قطن 1 يلع متدهش مِل :نيبتاعم مهدولجل 22000 ؟انيلع متدهش مِل :نيبتاعم مهدولحل هللا ءادعأ

E ERI | 
SSب توملا دعب مكريصم هيلإو ءائيش وتامر کرک کیا هک ات لولا  A EY 

 .ءازجلاو رخيص ڪنڌ رحب رڪ تنظی ىزا لر

 | ابيع نرل ىدۇ © حير مكباكترا دنع نوُفْخَتْسَت متتكامو (۲۳۰۲۲)

 مكعمس مكيلع دهشي نأ نم ًافوخ ؛يصاعملا رنز

 نكلو «ةمايقلا موي مكدولج الو مكراصبأ الو

 اات کک ًاريثك ملعي ال هللا نأ يصاعملا مكباكتراب متننظ

 وعمال اورَْكَنَلَكَو 7  مكنظ مكلذو .اهب هللا نوصعت يتلا مكلامعأ نم
 نذل سين © وتملك مكدروأف «مككلهأ مكبرب هومتننظ يذلا ئىّيسلا
 1 ا اا ایرج و نيذلا نيرساخلا نم مويلا متحبصأف «رانلا

SUSترث يتوزع اا6 ااا  
 ا ااا ٤ e «هاوأم رانلاف باذعلا ىلع اوربصي نإف (۲۲)

 ہیک ر نإ لمعلا اوفنأتسيل ؛ايندلا ىلإ عوجرلا اولأي نإو
 .راذعأ مهل لبقُت الو «كلذ ىلإ اوباجت ال حلاصلا

 ءانرق نيدحاجلا نيملاظلا ءالؤهل انأيهو (76)

 ام مهل اونّيزو ءةمرحم ا اهتاوهشو اهتاذل ىلإ مهوعدو ءايندلا يف مهلامعأ حئابق مه اونيزف ءنجلاو سنإلا نيطايش نم نيدساف
 ةقباس ممأ ةلمج يف رانلا لوخد اوقحتسا كلذبو داعم اب بيذكتلا ىلإ مهوَعدو ءاهركذ مهوسنأف ءةرخآلا رومأ نم مهفّلحح

 .ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأو ايندلا يف مهلامعأ نيرساخ اوناك مهنإ «سنإلاو نجلا ةرفك نم

 «هرماوأل اوداقنت الو «هوعيطت الو «نآرقلا اذه اوعمست ال :مهنيب |ميف نيصاوتم ضعبل مهضعب نورفاكلا لاقو (77)

 .هيلع رصتننو «ةءارقلا كرتيف «هنوبلغت مكلعل ؛نآرقلا أرق اذإ دمحم ىلع طيلختلاو ريفصلاو حايصلاب مكتاوصأ اوعفراو

 .تائيسلا نم نولمعي اوناك ام أوسأ مهنيزجنلو «ةرخآلاو ايندلا يف ًاديدش ًاباذع لوقلا اذه اولاق نيذلا نقيذنلف (۲۷)

 اوناك اهب ءازج ؛مئادلا دولخلا راد اهيف مهل «رانلا هللا ءادعأ ءازج اورفك نيذلا ءالؤه هب ىزِجُي يذلا ءازجلا اذه (۲۸)

 هربدت نع مهَّدصو «ميظعلا نآرقلا نع سانلا فرص نم ةميرج مظع ىلع ةلاد ةيآلاو .ايندلا يف نودحجي انتلدأو انججحب

 .تناك ةليسو ّيأب هتيادهو

 تحت |مهلعجن سنإلاو نجلا نم كقلخ نم اناّلضأ نيّدللا انرأ انبر :رانلا يف مهو ؛هلوسرو هللاب اورفك نيذلا لاقو (۲۹)

 .رانلا نم لفسألا كردلا يف انوكيل ؛انمادقأ
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 تضف ٌةروْس ورمل ميال ارجل ا

 ال هدحو ىلاعت هللا انبر اولاق نيذلا نإ )۳١(
 لزنتت هتعيرش یلعاوماقتسا مث هل كيرش 24

 وف مه نيلت تومل 2 3 ىف مع سالو تدلل اوفاخت ال :مهل نيلئاق توملا دنع ةكتالملا مهيلع لإ و ر ١

 هنوفلخت و ب امو توملا نم : 0 00 وک اماه فکر زوفلخت ام ىلع اونزحت الو «هدعب امو توملا ¿ 1
 يتلا ةنجلاب اورشبأو ءايندلا رومأ نم مكءارو 5 0 9
 ا ْنَسْحَََمَو© رح روع نمر

 .اهب نودعوت متنك ا ]آ قبح ع 2 رب 3 5
 مكراصنأ نحن :ةكئالملا مه لوقتو )۳۲١۳۱( 98 د

 هللا رمأب مكظفحنو مكددسن ءايندلا ةايحلا يف كو 2 رد

 ةنجلا يف مكلو «ةرخآلا يف مكعم نوكن كلذكو
8 2 EOE 

 هب ٌرَقَتو «هنوراتخت امم مكسفنأ هي هيهتشتام لك
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 ةو دعربو كب

 نيب هو دجو ءيش نم متبلط امهمو «مکنيعُأ

 «کبونذل روفغ نم مكل ًاماعنإو ةفايض مكيديأ ل ديس
 1 .مکب میحر لآ ںیسللاودجس

 ديحوت ىلإ اعد نمم الوق نسحأ دحأ ال (۲)

 نم يننإ :لاقو ًاح اص لمعو هدحو هتدابعو هللا
 ةيآلا يفو .هعرشو هللا رمأل نيداقنملا نيملسملا

 لضف نايبو «هناحبس هللا ىلإ ةوعدلا ىلع ثح

 نع ءاج ام قْفَو «ةريصب ىلع هيلإ نيعادلا ءاملعلا
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 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هللا لوسر

 اوفلاخو هب اورفك نيذلا ةئيسو .هقلخ ىلإ اونسحأو «هعرش ىلع اوماقتساو هللاب اونمآ نيذلا ةنسح يوتست الو (76 *5)

 هيلإ ناسحإلاب كل هتءاسإ لباقو .«كيلإ ءاسأ نم كناسحإو كملحو كوفعب -لوسرلا اهيأ- عفدا .هقلخ ىلإ اوؤاسأو ءهرمأ

 نيذلا الإ ةديمحلا ةلصخلا هذه قَّفوُي امو .كيلع قيفش كل بيرق هنأك ةوادع هنيبو كنيب يذلا كيلإ ءيسملا ريصي كلذبف

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةداعسلا نم رفاو بيصن وذ الإ اه قوي امو «هللا هبحي ام ىلع مهَسفنأ اولمحو «ىذألاو هراكم ا ىلع اوربص

 مصتعاو هللاب رجتساف «ةءاسإلاب ءيسملا ةازاج ىلع كلمحل سفنلا ثيدح نم ةسوسو كسفن يف ناطيشلا نيِقلي امإو ()

 .اهعيمج هقلخ رومأب ميلعلا «هب كتذاعتسال عيمسلا وه هللا نإ «هب

 سمشلا فالتخاو ءاهبقاعتو «راهنلاو ليللا فالتخا هتردق لاکو هتينادحو ىلع هلئالدو «هقلخ ىلع هللا ججح نمو (۷)

 هلل اودجساو -ناقولخ نارّبَدم اهنإف- رمقلل الو سمشلل اودجست ال .هرهقو هريخست تحت كلذ لك ءاهبقاعتو رمقلاو

 .هل كيرشال هدحو هنودبعت «هل نيعيطم نيعماس «هرمأل نيداقنم ًاقح متنك نإ «نهقلخ يذلا

 .نولمي الو «كلذ نع نوفي ال مهو .راهنلاو ليللاب صقن لك نع هنوهُزنيو

A: 



 تهوس ريل اجا

 ا ر ا کا 3 5 كنأ :هتردقو هللا ةينادحو تامالع نمو (۳۹)

 انلزنأ اذإف ءاهيف تابن ال ةسباي ضرألا ىرت
 لجن «تابنلاب تكرحتو «ةايحلا اهيف تّبد رطملا ا هيلع

 ا

 2 ضرألا هذه ايحأ يذلا نإ «تلعو تخفتناو

ّ 8 
 0 «مهتوم دعب قلخلا ءايحإ ىلع رداق هدوم دعب

 اهل نع هتردق زجعت ال کف «ريدق ءيش لك ىلع هنإ

 الا نع زجعت ال كلذكق ءاهتوم دعب ضرألا ءايحإ
 2 ىتوملا ءايحإ
 1 نع ني لهدف رم ليرد مفلح اا نو رفكيف ءقحلا نع نوليمي نيذلا نإ(: 0)

 ا رعود 2 كر صليل او نحن لب ءانيلع نومي ال هنوفرحيو نآرقلاب
 يذلا هللا تايآ يف دحلملا اذهفأ .مهيلع نوعلَطُم

 EET ةمايقلا موي يتأي يذلا مأ «ريخ رانلا يف ىقلُي
NI _ ا و م دار © 7 2 

A لاش یکجا 206 وجعا 2 هب هناميإل ؛هباوثل اقحتسم هللا باذع نم انمآ 

 كليك أ َصَعَرِهَيَعَوْهَوَفَوَرِهناَد ف تریاک ام -نودحلملااهيأ- اولمعا ؟هتايآب هقيدصتو 7

 بتلات تیت دیکر © ر یی ناک نم تراث | یال «ريصب مكلامعأب امت للا ناف مت
 0 و يفو .كلذ ىلع مكيزاجيسو ءاهنم ءيش هيلع

 | ىل كرن ٽقبس تبسة وف تخت 3 هن يد دعو اك
 ےس | ےس ره رودس ا وہ ©

 ا اخلص بیرم ُهَنَمَكَس ین داو Fee مهنيب ا نآرقلا اذهب اودحج نيذلا نإ (۲ 51

 2 هع يم كفك و هب | نو «نوبّدعمو نوكلاه مهءاج نيح هب اوبَّذكو

 هظفحو هايإ هللا زازعإب زيزع باتكل نآرقلا اذه

 يأ نم لطابلا هيتأي ال «ليدبت وأ رييغت لك نم هل
 دومحم «هدابع رومأ ريبدتب ميكح نم ليزنت «هيف دازي وأ «هنم صقنُي نأ نم ظوفح وهف «ءيش هلطبي الو هيحاون نم ةيحان
 ٠  .لابكلا تافص نم هلام ىلع
 يف كلاني ام ىلع ربصاف مهلسرل ممألا َنِم مهلبق نَّم هلاق دق ام الإ -لوسرلا اهيأ- نوكرشملا ءالؤه كل لوقيام (5)

 .هبيذكتو هرفك ىلع ّرصأ نمل باقع وذو «نيبئاتلا بونذل ةرفغم وذل كبر نإ .هللا ىلإ ةوعدلا ليبس

 .هملعنو ههقفنف «هتايآ تيب اله :نوكرشملا لاقل ءًايمجعأ -لوسرلا اهيأ- كيلع هانلزنأ يذلا نآرقلا اذه انلعج ولو (54)
 للاب اونمآ نيذلل نآرقلا اذه :-لوسرلا اهيأ- مهل لق .نوكي ال اذه ؟يبرع هيلع لزنأ يذلا ناسلو ءنآرقلا اذه يمجعأأ

 نم ممص مهاذآ يف نآرقلاب نونمؤي ال نيذلاو ءضارمألاو كوكشلا نم رودصلا يف امل ءافشو «ةلالضلا نم ىده هلوسرو

 ءايعاد عمسي ال ديعب ناكم يف وهو «ىداني نمک نوكرشملا كئلوأ «هب نودتب الف «ّىمَع مهبولق ىلع وهو «هربدتو هعامس
 .ايدانم بيجي الو

 .بّذك نَم مهنمو «نمآ نم مهنمف :هموق اهيف فلتخاف نآرقلا -لوسرلا اهيأ- كانينآ امك ةاروتلا ىسوم انينآ دقلو (55)
 كش يفل نيكرشملا نإو «لاحلا يف نيرفاكلا كالهإب مهنيب لصفل كموق نع باذعلا ليجأتب كبر نم تقبس ةملك الولو

 .ةبيرلا ديدش نآرقلا نم

 امو .هلمع رزو هسفن ىلعف هلوسرو هللا ىصعف ءاسأ نمو «هلمع باوث هسفنلف هلوسرو هللا عاطأف ًاح اص لمع نم (5)

 .ةئيس ةدايز وأ ةنسح صقنب «ديبعلل مالظب كبر

A1 



 عَجْرَي هل كيرشال هدحو ىلاعت هللا ىلإ (۷)

 اهمايق ىتم دحأ ملعي ال هنإق :ةعاسلا ملع

 امو ءاهتيعوأ نم تارمث نم جرخت امو «هريغ 5
 هللا نم ملعب الإ اهلْمَع عضت الو ىثنأ نم لمحت ١ قلت 0 ربي اً 0

 هللا يداني مويو .كلذ نم ءيش هيلع ىفخي ال 8 هيت قرشا مولاي

 ًاراهطإو مه اخوت ةمابقلا موب نيكرشلا امت أ شيولات نیر اذیت
 يف مهنوكر شت متنك نيذلا يئاكرش نيأ :مهبذ 12 د ا درک

 NE هس سرت ا کا نھ
 .ًاكيرش كعم نأ مويلا دهشي َلسَعِحُت نيکو همام اسلا دامو لادم لوق |

 مهؤاكرش نيك رشم ا ءالؤه نع بهذو (:8) وإ ًاّليَعامبأو گ6 ايم یس دعو ا

 SEEN ا وایت بارک ذکر |
 باذع نم مهأجلمال نأ اونقيأو .مهوعفني م 0

 .هنع دیح الو هللا | ضير ٍاعدودف فرشاد

 ريخ ا ًابلاط هبر ءاعد نم ناسنإلا ٌلمي ال (5)

 نم سوؤي وهف ةدشو رقف هباصأ نإو «يويندلا
 .هبرب نظلا ءوسب طونق هللا ةمحر 2

 ةدش دعب نم انم ةمعن ناسنإلا انقذأ نئلو (200) ©)

E 2يناتأ :لوقيو ىغطي لب ءیلاعت هللا ركشي ملءالبو 3  
esةعاسلا نأ دقتعأ امو «هل قحتسم ٍنأل اذه (9] © يحس ءَىَس  

TEYنايتإ ريدقت ىلعو «ثعبلل هنم راكنإ كلذو ءةيتآ  
 «ةنجلا هدنع يل نإف ءيبر ىلإ عجرأس ينأو ةعاسلا 7

 .ديدشلا باذعلا نم مهنقيذنلو «تائيس نم اولمع اهب ةمايقلا موي اورفك نيذلا نربخنلف
 ءاعد وذ وهف رض هباصأ نإو «قحلا ىلإ دايقنالا نع عّقرتو ضرعأ امهريغ وأ قزر وأ ةحصب ناسنإلا ىلع انمعنأ اذإو (01)

 .ءاخرلا يف هفرعي الو «ةدشلا يف هبر فرعي وهف ءهّرض هللا فشكي نأب ريثك
 لضأ دحأ ال «هب متبَّذكو متدحج مث هللا دنع نم نآرقلا اذه ناك نإ ينوربخأ :نيبذكملا ءالؤل -لوسرلا اهيأ- لق (05)

 .هب مكبيذكتو نآرقلاب مكرفكب قحلا نع ديعب فالخ يف مكنأل ؛مكنم

 تاومسلا راطقأ ينو «نايدألا رئاسو ميلاقألا ىلع مالسإلا روهظو تاحوتفلا نم انتايآ نيبذكملا ءالؤه يرنس (0)
 «هعنص بئاجعو هللا تايآ عيدب نم هيلع تلمتشا امو مهسفنأ يفو «ةميظعلا ثداوحلا نم امهيف هللا هثدحي امو ءضرألاو

 اليلد مهفكي ملوأ .نيملاعلا بر نم هب ىحوملا قحلا وه ميركلا نآرقلا نأ كشلا لبقي ال نايب تايآلا كلت نم مه نيبتي ىتح

 ءيش الو ٬ديهش ءيش لك ىلع وهو «قيدصتلاب هل دهش دق هنإف ؟ىلاعت هللا ةداهش «قداص هب ءاج نمو «قح نآرقلا نأ ىلع
 1 ١ .ىلاعتو هناحبس هتداهش نم ةداهش ربكأ
 ةردقو الع طيحم ءيش لكب -العو ّلج- هللا نإ الأ .تامملا دعب ثعبلا نم ميظع كش يف نيرفاكلا ءالؤه نإ الأ (6)
 .ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هيلع ىفخي ال «ةَرعو
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 رولا هرس وولاة شما اج ا
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 ىلع مالكلا قيس ( یسک ٭ حح )۲ ۱)

 .ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعطقملا فورحلا

 اذه -يبنلا اهيأ- كيلإ هللا لزنأ امك (

 نم ءايبنألا ىلع فحصلاو بتكلا لزنأ نآرقلا

 نهو نمر EK 2 ا و : هلاوقأ يف ميكحلا «هماقتنا يف زيزعلا وهو «كلبق

 فن نو ورفعت ور هیر ردم اا 3 .هلاعفأو
 اورق تاو oF SFA رواه 5 الار 0 «ضرألا يفامو تاومسلا ينام هدحو هلل )٤(

 لیکو میک تا رره ظيِفَح le نود نع .ءايربكلاو ةمظعلا او هَ 0 ١ د 2 ي ضع 020 34 هل يذلا ميظعلا .هرهقو هردقو هتاذب اعلا وهو
eنموا  

 586 رق دو ودل ق نزا مورد واهل وح

 م س

 نیلی نکو ٤دو ماھ ا ساو رسل
TT 

 ر وما ا قور ولاوح ناد دود نمرود

 اشف روف رفرف ابو 0 ديف
 2 5 هب طم

 © بدوي كوي قرا لوقا

 يتلا قوف ةدحاو لكم قش نمقشتي تاومسلاداكت(0)

 «ىلاعتو كرابت هلالجو نمحرلا ةمظع نم ؛اهيلت

 اع هنوهزنيو ,مهبر دمحب نوحبسي ةكئالملاو

 يف نم بونذل ةرفغملا مهبر نولأس يو «هب قيلي ال

 روفغلا وه هللا نإ الأ .هب نايإلا لهأ نم ضرألا
 .مهب ميحرلا «هدابع ينمؤم بونذل
 هنود نم ةه هللا ريغ اوذختا نيذلاو (5)

 مهيلع ظفحي ىلاعت هللا ءاهنودبعيو ءاجوّلوتي
 تنأ امو «ةمايقلا موي اهب مه.زاجيل ؛مهلاعفأ

 «مهلاعأ ظفحب مهيلع ليكولاب -لوسرلا اهيأ-

 .باسحلا انيلعو غالبلا كيلعف ءرذنم تنأ امنإ
 باذع رذنتو «سانلا رئاس نم اطوح نمو «ةكم» لهأ رذنتل ؛ًايبرع انآرق كيلإ انْيَحوأ كلبق ءايبنألا ىلإ انيحوأ امكو (۷)

 مهءاج ام اوعَبَّتاو هللاب اونمآ نيذلا مهو «ةنجلا يف قيرف :ناقيرف هيف سانلا .هئيحم يف كش ال ةمايقلا موي وهو «عمجلا موي

 دمحم هلوسر هب مهءاج ام اوفلاخو «هللاب اورفك نيذلا مهو «ةرعتسملا رانلا يف قيرفو «ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوسر هب

 .ملسو هيلع هللا لص
 ءاشي نم هتمحر يف لخدُي نأ دارأ هنكلو «لعفل ةيدتهم ةدحاو ةلم ىلع مهلعجيو ىده لا ىلع هَمْلح عمجي نأ هللا ءاش ولو (۸)

 هللا باقع نم مهرصني ريصن الو «ةمايقلا موي مهرومأ ىلوتي يلو نم مهام كرشلاب مهسفنأ نوملاظلاو .هقلخ صاوخ نم

 :قلاعت

 هدابع ٌلوتيو «ةعاطلاو ةدابعلاب هذْبَع هالوتي لولا وه هدحو هللاف ,مههولوتي هللا نود نم ءايلوأ نوكرشملا ءالؤه ذختا لب (4)

 ءيش لك ىلع وهو «ثعبلا دنع ىتوملا ييحي وهو ؛مهرومأ عيمج يف مهتناعإو رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجارخإب نينمؤملا
 .ءيش هزجعي ال «ريدق

 هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هباتك يف هللا ىلإ هٌدرم هيف مكحلاف «مكنيد رومأ نم ءيش نم -سانلا اهيأ- هيف متفلتخا امو )٠١(

 .ينوؤش عيمج يف عجرأ هيلإو ءيرومأ يف تلكوت هدحو هيلع «مکبرو يبر هللا مكلذ .ملسو
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 ئروُشلا روس دوقلو شمالا ا

 تاومسلا قلاخ وه ىلاعتو هناحبس هللا( ارا کس IE ل

 ل ا
 ءاهيلإ اونكستل ؛اجاوزأ مكسفنأ نم مكل لعج تها 8 يات ©

 اثانإو ًاروكذ ًاجاوزأ ماعنألا نم مكل لعجو م: دكر 0 0

 سيل دلاوتلاب جوازتلا اذه ببسب مكرثكي کا س ِءَك لَا انيق اا
 ينال «هتاقولخ نم ءيش هلثاي الو ىلاعت ههبشي ره کک ارا واو وب قوام يأن

 ؛هلاعفأ يف الو هتافص يت الو هئامسأ يق الو هتاذ 12
2 

 تاقولخملا اهب دجوأ ىلاعت هلاعفأو «ةمظعو هايل ةهوعدت نيڪ رتا ETS 5 وإ م لايك تافص هافصو ءىنسح اهّلك «ءايسأنأل 5 ر 0 وات كوع قووُمو هرب 0
 ينا ميلا زو ارق ل 5 ابا د ت
 ءيش مهلاوقأو هقلخ لامعأ نمي هيلع ىفخيال ا تقبس 8 تمس ملک لوادر اینتر یلآ مح ءاَجاَمِدَحَب ب مالا

 .كلذ ىلع مهيزاجيسو اک انروأ يذلا ناره ىق سوک کک
 تاومسلا كلم ىلاعتو هناحبس هل (١1؟) ا كر بيرم ةَ یل مدع ےڑآ

 - لقو وأ عّيَتاَلو ترا الس فتم «قازرألاو ةمحرلا يتافم هديبو «ضرألاو ا و ر ب 2
 يش لكب ىلاغتو كرابت هنآ تاب نم ىلع كتيرا رو ڪڪ نو ها ررناامب 2 الولآعب هقّيضيو هدابع نم ءاشي نم ىلع هقزر عّسوي 5 52052

 1 و کر اے 1 ئ رو 57 0
 .هقلخ رومأ نم ءيش هيلع ىفخي ال ؛ميلع : ةه واتا رو لس كس ر هلآ

 نيدلا نم -سانلا اهيأ- مكل هللا عرش (۱۳) 9 © زب رسا كادي کاست اک

A 8 O)وهو «لوسرلا اهيأ- كيلإ هانيحوأ يذلا  

 «هغلبيو هلمعي نأ ًاحون هب ىّصو ام -مالسإلا

 ديحوتلاب نيدلا اوميقأ نأ -روهشملا ىلع لسرلا نم مزعلا ولوأ مه ةسمخلا ءالؤه- ىسيعو ىسومو ميهاربإ هب انيصو امو

 ديحوت نم هيلإ مهوعدت ام نيك رشم ا ىلع َمُّظَع «هب مكترمأ يذلا نيدلا يف اوفلتخت الو «هاوس نم نود هتدابعو هللا ةعاطو

 .هيلإ عجري نَم هتعاطب لمعلل قفويو «هقلخ نم ءاشي نم ديحوتلل يفطصي هللا «هل ةدابعلا صالخإو هللا
 امو ؛مهيلع ةجحلا تماقو ملعلا مهءاج امدعب نمالإ ًابازحأو ًاعيش اوراصف مبنايدأ يف هللاب نوكرشملا قّرفتامو )١4(

 وهو ىمسم لجأ ىلإ مهنع باذعلا ريخأتب -لوسرلا اهيأ- كبر نم تقبس ةملك الولو «دانعلاو يغبلا الإ كلذ ىلع مهلمح

 يف نيفلتخملا ءالؤه دعب نم ليجنإلاو ةاروتلا اوثروأ نيذلا نإو .مهنم نيرفاكلا باذع ليجعتب مهنيب يضقل «ةمايقلا موي

 .مومذملا فالتخالاو ةبيرلا يف عقوم ناميإلاو نيدلا نم كش يقل قحلا

 كا 0 علا يام ارو املا هرج ولا ارنا كا ص

 ا ا ل رو لل يكتم اق كتي لدغ انا ند يزاد

 عجرملا هيلإو «هيف انفلتخا |يف ىحلاب اننيب يضقيف «ةمايقلا موي مكنيبو اننيب عمجي هللا ءقحلا نيبت امدعب مكنيبو اننيب لادج الو

 .قحتسي اهب الك يزاجيف «بآملاو

 3 تما

Af 



 يذلا هللا نيد يف نولداجي نيذلاو (()

 نم ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم هب ٌتلسرأ
 مهتجح ءاوملسأو هل سانلا باجتسا ام دعب

 نم مهيلعو «مهبر دنع ةبهاذ ةلطاب مهتلداجمو
 باذع ةرخآلا يف مهلو ءايندلا يف بضغ هللا

 .رانلا وهو «دیدش

 ةلزنملا بتكلا رئاسو نآرقلا لزنأ يذلا هللا(

 نيب مكحيل ؛لدعلا وهو نازيملا لزنأو «قدصلاب

 كملْعُيو كيردي ءيش يأو .فاصنإلاب سانلا
 ؟بيرق ةمايقلا اهيف موقت يتلا ةعاسلا لعل
 نونمؤيال نيذلا ةعاسلا ءيجمب لجعتسي (1)

 نوفئاخ اهب اونمآ نيذلاو «ًءازهتساو ًامكهت ؛اهب

 كشال يذلا قحلا اهنأ نوملعيو ءاهمايق نم

 ةعاسلا مايق يف نومصاخي نيذلا نإ الأ .هيف

 .قحلا نع ديعب لالض يفل

 ىلع قزرلا عّسوي «هدابعب فيطل هللا (14)

 هتمكح َقْفَو ءاشي نّم ىلع هقّيضيو «ءاشي نَم
 زيزعلا ءاهلك ةوقلا هل يذلا يوقلا وهو «هناحبس

 .هيصاعم لهأ نم هماقتنا يف

 ىدأف ةرخآلا باوث هلمعب ديري ناك نم (۲۰)

 يف هل دزن «نيدلا ىلإ ةوعدلا يف قفنأو هللا قوقح

 وريلاف اھت ا

 2 َنوُرَسْلاَ سمار
E 3 7 028 1 

 وو لر
 ادع ا و زورم

 ك وتزول عل ككل ل ااا ٣
 ا زا تا ی 9 0

 0 اهتمت

eر وتار اک  

 ERESEHRESE نومورى ر ا دزور
 د دگر

7 0 
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 ت

 ني مملوك
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 هتؤن ءاهدحو ايندلا هلمعب ديري ناك نمو «ةدايزلا نم هللا ءاش ام ىلإ اه اثمأ رشع ىلإ ةنسحلا باوث هل فعاضنف «نسحلا هلمع

 نم ءىش ةرخآلا يف هل سيلو «هل هانمسق ام اهنم

 ءاضق الولو ؟هللا هب نذأي ملام كرشلاو نيدلا نم مه اوعدتبا «مهتلالضو مهك رش يف ءاكرش هللاب نيكرشملا ءالؤهأ لب )١١(

 موي مهل هللاب نيرفاكلا نإو .مهل باذعلا ليجعتب مهنيب يضقل ءايندلا يف باذعلا مهل لجعي ال نأو «مهلاهمإب هردقو هللا

 .عجوم ملؤم باذع ةمايقلا

 باذعلاو «ةثيبخ لامعأ نم ايندلا يف اوبسك ام ىلع هللا باقع نم نيفئاخ ةمايقلا موي نيرفاكلا -لوسرلا اهيأ- ىرت 2

 هيهتشت ام مه ةرخآلا ميعنو اهروصقو تانجلا نيتاسب يف هوعاطأو هللاب اونمآ نيذلاو .ةلاع ال هوقئاذ مهو ءمهب لزان

 .لوقعلا هيلإ يدتهت الو «فصوي ال يذلا لضفلا وه ةماركلاو لضفلا نم مهل هللا هاطعأ يذلا كلذ «مهبر دنع مهسفنأ

Ao 



 رولا شيلا ا

 -سانلا اهيأ- هب مكتربخأ يذلا كلذ (۲۳)

 ىرشبلا وه ةرخآلا يف ةماركلاو ميعنلا نم
 ايندلا يف هب اونمآ نيذلا هدابع اہ هللا رشبي يتلا

 يف نوكشي نيذلل -لوسرلا اهيأ- لق .هوعاطأو

 ام ىلع مكلأسأ ال :كموق يكرشم نم ةعاسلا

 ًاضوع هب مكتئج يذلا قحلا نم هيلإ مكوعدأ ا نديمك
 «مكنم يتبارق يف ِنوُدَوَت نأ الإ .مكلاومأ نم و

 بستكي نمو .مكنيبو ينيب يتلا محرلا اولصتو
 روفغ هللا نإ .ًادعاصف رشعب هل اهفعاضن ةنسح

 .هايإ مهتعاطو مهتانسحلا روکش «هدابع بونذل ا

IT Eقلتخا نا او لولا ل ي  

 انيلع هولتي يذلاب ءاجف هللا ىلع بذكلا دمحم 3

 ىلع عبطي هللا اشي نإف ؟هسفن دنع نم ًاقالتخا 2 ١
 ُبِهْذّيو .كلذ تلعف ول -لوسرلا اهيأ- كبلق ارو هور هجر رنو وام ركبت لب ىو وا هو 5 5 5 5 ا يكد E a ire ا 2 هي 5

 يتلا هتاملكب قحلا قحيو «هقحميف لطابلاهللا 8 00 نر
 ال يذلا قداصلا هدعوبو «ركغتت الو لدبتت ال و ب ج ت

 ال دابعلا بولق ين اب ميلع هللا نإ .فلختي ا 2 0
 .هنم ءيش هيلع ىفني 11 وعمي مضأَم هرس ناتا

 ةبوتلا لبقي يذلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو (50) .:

 .هتعاطو هللا ديحوت ىلإ اوعجر اذإ هدابع نع
 نم نوعنصت ام ملعيو «تائيسلا نع وفعيو

 وو 9 2 ا دع مما 2 هر ےب
 © صرخت 7 را

 .هب مكيزاجم وهو «كلذ نم ءيش هيلع ىفخي ال «رشو ريخ
 يف ةفعاضمو ًاقيفوت هلضف نم مهٌديزيو «هل نوداقنيو هيلإ مهاعد اَمِل مهبرل هلوسرو هللاب اونمآ نييذلا بيجتسيو )١7(

 .ملؤم عجوم ديدش باذع ةمايقلا موي محل هلوسرو هللاب نورفاكلاو .باوثلاو رجألا
 لزني هللا نكلو «ضعب ىلع مهضعب ىغطلو ءًارطبو ًارَّشأ ضرألا يف اوغبل ,مهيلع هعّسوف هدابعل قزرلا هللا طسب ولو (3)

 .مهاوحأ فيرصتو مهريبدتب ريصب «مهحلصي اب ريبخ هدابعب هنإ .مهتيافكل ءاشي ام ردقب مهقازرأ
 مهمعيف «هقلخ يف هتمحر رشنيو «هلوزن نم اوسی ام دعب نم هب مهثيغيف «ءامسلا نم رطملا لزني يذلا وه هدحو هللاو (1)

 .هريبدتو هتيالو يف ديمحلا «هلضفو هناسحإب هدابع ىلوتي يذلا لولا وهو «ثيغلاب
 نم امهيف رشن امو «قباس لاثم ريغ ىلع ضرألاو تاومسلا ُقْلََح «هناطلسو هتردقو هتمظع ىلع ةلادلا هتايآ نمو )١9(

 .ءيش هيلع رذعتي ال «ريدق ءاشي اذإ ةمايقلا فقومل مهتوم دعب قلخلا عْمَج ىلع وهو «باودلا فانصأ

 ريثك نع مكبر مكل وفعيو «ماثآلاو بونذلا نم متبسك ابق مكايندو مكنيد يف ةبيصم نم -سانلا اهيأ- مكباصأ امو )١(

 اہ مكذخاؤي الف «تائيسلا نم

 لص ويف «مكرومأ لوت لو نم هللا نود نم مكل امو «هیتئاف الو «مکیلع هللا ةردق نيزجعمب -سانلا اهيأ- متنا امو (1"7)

 .ٌراضملا مكنع عقدي ريصن الو «عفانملا مكل

EA" 



 رولا ةَروُس َنوُرْسِلاَوسِماَ هر

 رو شرابص لد ن ناعم © نفسلا هذه ىرجأ يذلا هللا اشي نإ .رحبلا يف دوس لکل تبل َكِلَد ف اور هک کور اکی 6إ يرجت لابجلاك ةميظعلا نفسلا رهاقلا هناطلسو : !هريتخلرخبلا فرار هيلو اكل  ةرهابلا هتردق ىلع ةلادلا هتايآ نمو(

 نيا ماغبو 00 الا ىلع نكاوس نفسلا َقْبَتف «حيرلا نكسُي رحبلا يف
 ءس نیټو انف © صين اما نفسلا هذه يزج يف نإ «ي و ع و 5 ا اهذه نإ« رجت ال رحبلا رهظ
 2 مو ا 1 قَد د 7 ًاججحو تاظعَأ هللا ةردقب رحبلا يفاهفوقوو

 زر واوا لل باری ا 4 هللا ةعاط ىلع رابص لكل هللا ةردق ىلع ةي

 e 2 روكش «ةملؤملا هللا رادقأ ىلعو ءيصاعملا نعو

 2 .هلاضفأو همعنل
 ار EAE 051 و

 0 79د درفَيمْهَأوبِضَع 8 تبرد تت قرخلابجرفسلا ف وأ(

 - رج - مو کور ر ا

 دونر رام مررت تب یزو شرخ ماو [©)  بقاعي الف بونذلا نم ريشك نع ٌُفعيو ءاهلهأ
8 36 ۳ 

 0 ُهَعَس سار و دو ےن ھا اک | ءاهيلع
 0 1 وا 2 انتايآ يف لطابلاب نولداجي نيذلا مّلْعَيو )۳١(

 . نيالا بخ ره ي جهزت كلَ نم أجلم الو ديحم نم مهام ءانديحوت ىلع ةلادلا

 د ٍليِبَس نع هام كوا واط دب ٤ .هب مهرفکو موند ىلع مهبقاع اذإ هللا باقع
 نم ءيش نم -سانلا اهيأ- منيتوأ امف ()
 ةايحلا يف کل اتم وهف كلذ ريغو نينبلا وأ لاا

 رأيك تيل انن سال وبا

 ادعم 0 نم للعت هللا دنع امو «لوزي ام ناعرش ءايندلا

 ١ .نولكوتي مهر ىلعو ءهلسرو
 © زکات را 1 امو «هنع هللا ىهن ام رئابك نوبنتجي نيذلاو )۷(

VAN E احق 
 اوبضغ ام اذإو «يصاعملا عاونأ ا

 «ةءاسإلا نورفغي مه مهيلإ ءاسأ نم ىلع
 .قالخألا نساحم نم اذهو «هوفعو ىلاعت هللا باوثل ًابلط ؛ءيسملا ةبوقع نع نوحفصيو
 اودارأ اذإو ءاهتاقوأ يف اهدودحب ةضورفملا ة ةالصلا اوماقأو ءهتعاطو هديحوت ىلإ مهاعد نيح مه.رل اوباجتسا نيذلاو (۳۸)

 نم اهلهأل قوقحلا نم مهيلع هللا ضرف ام نودؤيو ؛هللا ليبس يف نوقدصتي لاومألا نم مهانيطعأ امو هيف اورواشت ًارمأ

 .قافنإلا هوجو نم كلذ ريغو ةقفنو ةاكز

 .ريثك ريخ مهربص ةبقاع يفف اوربص نإو ءاودتعي نأ ريغ نم مهيلع ىغب نمت نورصتني مه ملظلا مهباصأ اذإ نيذلاو (14)
 وفعملا نيبو هنيب دولا حلصأو «هباقع كرتو «ءيسملا نع افع نمف «ةدايز ريغ نم اهلثم ةئيسب هتبوقع ءيسملا ةئيس ءازجو 0 5٠(

 .مهيلإ نوئيسيو «سانلا ىلع ناودعلاب نوؤدبي نيذلا نيملاظلا بحي ال هللا نإ .هللا ىلع كلذ هوفع جاف هللا هجو ءاختبا هنع

 .ةذخاؤم نم مهيلع ام كئلوأف هل هملظ دعب نم هملظ نم رصتنا نملو (41)
 رجا الا ممول يتلا اور احر ردو اوال راج ا وارال اول

 .عجوم ملؤم باذع ةمايقلا موي مهل كئلوأ «قحلا ريغب ضرألا يف نودسفيف «هيف

 لاعفألاو ةروكشملا رومألا مئازع نمل كلذ نإ« رتسلاو حفصلاو وفعلاب ةءاسإلا لباقو «ىذألا ىلع ربص نملو ()
 .ًاديمح ًءانثو ًاليزج ًاباوث اهل بترو ءاهب هللا رمأ يتلا ةديمحلا

 نيرفاكلا -لوسرلا اهيأ- ىرتو .داشرلا ليبس هيد رصان نم هل سيلف هملظ ببسب داشرلا نع هللا هللضي نمو )٤ ٤(

 نوباجي الف ؟كتعاطب لمعنل ؛ايندلا ىلإ عوجرلا ىلإ ليبس نم انل له :مهبرل نولوقي -باذعلا اوأر نيح- ةمايقلا موي هللاب
 .كلذ ىلإ

AV 



 ئروُشلا ٌةَروُس دولا شمال ا

 رملاظلا ءال ؤه - 1 ا 3و وس هي حر ص سوق 7

 نيل زه -لوسرلا اهيأ- ىرتو (45) نوري أَنِ ت وو شخ اهب ت ورعب ھنر
ELنورظني نيللذتم نيعضاخ راتلا ىلع نوضَرْعُي هداج  

 فوحلا نم فيعض ليلذ فرط نم رادلا ىلإ نيا يرحل م
 م )ا نالا مقار ر ر

 را ابّلح 00 ورش ةت ا ١ افكلاب اما عا ةنحلا ب
 مهسفنآاورسخ نيذلا مهاقح نيرساخلانإ 8

 نإ الأ .رانلا لوخدب ةمايقلا موي مهيلهأو اجه ریت ساقا لف سو نود

 عطقني ال «مئاد باذع يف -ةمايقلا موي- نيملاظلا 5 کک اینا کک
 .لوزيالو مهنع 9 اسد رو مف
 مهبذعي نيح نيرفاكلا ءالؤهل ناك امو (:5) اإ و

٤ 06| Ta ا E 
Eمهنورصني ءارصنو ناوعأ نم ةمايقلا موي ثا هلأ اَدِإاَنِإَو غلبلاالإك  

Eهرفك ببسب هللا هللضي نمو .هللا باذع نم / 9 م نواب ی٤  
 َهَمَحَ

 يف قحلا ىلإ هب لصي قيرط نم هل اف «هملظو ًِ
 هيلع تّدس دق هنأل ؛ةرخآلا يف ةنجلا ىلإو ءايندلا اإ ع تاور هب

 هناحبس هديب لالضإلاو ةيادحلاف ءةاجنلا قرط ا ان ا تو
 .هاوس نود ىلاعتو ل € 4 ےوو سدو 2 اش نمل

 ناهيإلاب -نورفاكلا اأ - مکبرلاوبیجتسا(۷٤) 9 کاو اور ور © دالا
 ال يذلا «ةمايقلا موي يتأي نأ لبق نم ةعاطلاو 4 َناَكاَمَو*+# ريدر روا یھ اس م

 نم مكيجني ذئموي أجلم نم مكل ام «هدر نكمي : ريزا يا يرو ص ير نأرشيل
 .هيف نوركنتتو «مكرتسي ناكم الو «باذعلا 6 2 سس و و

 رمألا اهيفو .هفيوستلا مذ ىلع ليلد ةيآلا ينو اه کک | ءاشسام هندي یوق الو سَر

 نإف «دبعلل ضرعي حلاص لمع لك ىلإ ةردابملاب :
 .عناومو تافآ ريخأتلل

 مهبساحت ىتح مهلامعأل ًاظفاح مهيلع كانلسرأ اف هللاب ناهيإلا نع -لوسرلا اهيأ- نوكرشملا ءالؤه ضرعأ نإف (5)

 مهبصت نإو «ٌرُسو حرق كلذ ريغو لاملا يف ةَعَسو ىنغ نم ةمحر انم ناسنإلا انيطعأ اذإ إو غالبلا الإ كيلع ام ءاهيلع

 ىسنيو «بئاصملا دّدعي دوحج ناسنإلا نإف هللا يصاعم نم مهيديأ هتمدق ام بيسب كلذ ريغو ضرمو رقف نم ةبيصم

 .معنلا

 ال ًاثانإ هدابع نم ءاشي نمل بهي «قلخلا نم ءاشي ام قلخي ءامهيف امو ضرألاو تاومسلا كلم ىلاعتو هناحبس هلل )۹« ٥١(
 نَم لعجيو «ىثنألاو ركذلا سانلا نم ءاشي نمل ىلاعتو هناحبس يطعيو «مهعم ثانإ ال روكذلا ءاشي نمل بهبو ءنهعم روكذ
 .هقلخ دارأ ءيش هزجعي ال ءاشی ام قّلَح ىلع ريدق «َقُلخي اب ميلع هنإ «هل دلوی ال ًايقع ءاشي

 لك ا ا ا ل ع

 ام -هاوه درجمب ال- هبر نذإب يحويف «هيلإ لسرملا ىلإ مالسلا هيلع ليربج لزني اك ءالوسر لسري وأ «مالسلا هيلع ىسوم
 رومأ ريبدت يف ميكح «تاقولخملا هل تنادو «ءيش لك رهق دق «هلاعفأو هتافصو هئامسأو هتاذب لع ىلاعت هنإ «هءاحيإ هللا ءاشي

 .هناطلس ميظعو هلالجب قئاللا هجولا ىلع ىلاعت هلل مالكلا ةفص تابثإ ةيآلا ينو .هقلخ
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 اهيأ- كلبق نم ءايبنألا ىلإ انيحوأ امكو (۳۰۰۲)
 يردت تنك ام ءاندنع نم ًانآرق كيلإ انيحوأ -يبنلا
 عئارشلا الو ناميإلا الو ةقباسلا بتكلا ام هلبق

 يدبت سانلل ءايض نآرقلا انلعج نكلو ؟ةيهلإلا
 كنإو .ميقتسملا طارصلا ىلإ اندابع نمي ءاشن نم هب

 طارص ىلإ هللا نذإب ُدِشرُو لدل -لوسرلا اهيأ-
 كلم هل يذلا هللا طارص «.-مالسإلا وهو- ميقتسم

 كيرشال «ضرألا يفامو تاومسلا ينام عيمج

 عيمج عجرت -سانلا اهيأ- هللا ىلإ الأ .كلذ يف هل

 نإ :هلمعب الك يزاجيف «رشلاو ريخلا نم مكرومأ
 . رشف ارش نإو «ریخف ًاريخ

 £ فرخزلا ةروس
 ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس « مح 1(8)
 1 .ةرقبلا ةروس لوأ يف

 اظفل حضاولا نآرقلاب ىلاعت هللا مسقأ (۲)
 .ىنعمو
 هللا لص دمحم ىلع نآرقلا انلزنأ اإ (4 :")
 «نومهفت مكلعل ؛برعلا ناسلب ملسو هيلع
 حوللا يف هنإو .هججحو هيناعم نوربدتتو

 ال مكحم «هفرشو ِهرْدَق يف لعل انيدل ظوفحملا

 .ضقانت الو هيف فالتخا
 مكيلإ نآرقلا لازنإ كرتنو «مكنع ضرْعُتفأ (0)

 اظن آسا © ١

 دوعاو شما ارجل ا

 يران رك ُهَكَلَعَجاَنِإ© نورما یو۵ مح
 کک تر توقعت زڪ

 اقص رکا رس برا ار
 0 ارن ڪنا

EET 

 وم زازا وکلا ا راس نيو
 ّصرالار خا مج ودا © میلعآازیز علاق

 دھر 56 و سان أ َلَعَجَف يم < 6

 ؟هب ناهيإلا مدع يف مكفارسإو 7 مدعو مكضارعإ لجأل
 هب اوناك الإ يبن نمي مهيتأي امو . يبنلا اأ كموق لبق تضم يتلا ىلوألا نورقلا ين انلسرأ ءايبنألا نم ًاريشك (8-5)

 ةبوقع تضمو «يبنلا اهيأ كموق نم ًاسأبو ةوق دشأ اوناكو ءانل سر اوبّذك نَم انكلهأف كب كموق ءازهتساك نوئزهتسي

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ةيلست اذه ينو ا ل ب ا نأب نيلوألا

 يف زيزعلا ٌنهقلخ :َنُثوقيل ؟ضرألاو تاومسلا قلخ نم :كموق نم نيكرشملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- تلأس نئلو (۹)
 .ءيش هيلع ىفخي ال «ءايشألا نم نهيف امو نهب ميلعلا «هناطلس

 ىلإ لبسلا كلتب اودتبت يكل ؛مكرجاتمو مكشاعمل ًاقرط اهيف مكل لّهسو ءًاطاسبو ًاشارف ضرألا مكل لعج يذلا ١ ٠١

 .ةيويندلاو ةينيدلا مكحلاصم

 كح



 وريا سمانا

 سيل «ردقب ًارطم ءامسلا نم لزن يذلاو )١١(
 ىتح ؛ةجاحلا نعًارصاق الو ًاقرغم ًانافوط

 ءاملاب انييحأف «مکماعنألو مكل ًاشاعم نوكي € ت
 «تابنلا نم ةَّرِفْمُم ضرألا نم ةعساو ةعطق ا کک راو كلفني
 نم ءامسلا نم هانلزن يذلا ءاملا اذهب انجرخأ امك E 500 ا ا

 اهيأ- نوج رحت ؛عرزلاو تابنلا ةتيملا ة ةدلبلا هذه 7 03
 .مكئانف دعب مكروبق نم -سانلا ١ نق لاَ امر اذکار عل

 ناويح نم اهلك فانصألا قلخ يذلاو )1١( ب ا ا اوج و © توبلقن
 يف نوبكرت ام نفسلا نم مكل لعجو «تابنو € سس وو جم س 56 و 9 7

 لاثبلاو ليخلاو لئإلاك اهلا سو لا :
 .ربلا يف نوبكرت ام ريمحلاو

 «نوبكرتام روهظ ىلع اووتست يكل ( ) 4 هوجو 66 وهو اًدَوَسُم ردو

 تست ورال ُهُهَجَوََط 1
 :اولوقتو «هيلع متبكر اذإ مكبر ةمعن اوركذت مث 59 ا

 «نيقيطم هل انك امو ءاذه انل رس يذلا هلل دمحلا 3 وفول 2
 نورئاصل انتامم دعب انبر ىلإ انإو :اضيأ اولوقتلو 0
 .نوعجار هيلإ © 0 ا ر مهب ب كر و ر وس سپ ||
 ىّشب هدابع ىلع معنملا هللا نأ نايب اذه يفو م 2 2 کک اە 2

 .لاح لك يف ةدابعلل قحتسملا وه .معنلا مقل رهيا مْ © نوصل لمم
 هقلخ نم هلل نوكرشملا ءالؤه لعجو )١5(

 نإ .هللا تانب :ةكئالملل مههلوق كلذو ءًابيصن
 «هيلع اهب معنأ يتلا هبر معنل دوحجل ناسنإلا

 ىسنيو «بئاصملا دّدعي «هرفكو هدوحجل رهظُم
 .معنلا

 نينبلاب مكّصخو «مكسفنأل كلذ نوضرت ال متنأو «تانب قلخي امم ذختا مكبر نأ -نولهاجلا اهنأ- نومعزتأ لب 7)

 .مه خيبوت اذه يفو ؟مكل مهلعجف
 ءو نم دوست ههجو ناضَ هللا تانب ةكئالملا نأ معز نيح نمحرلا ىلإ اهبسن يتلا- ىشنألاب مهدحأ رّشُباذإو 0
 اع سّدقتو هللا ىلاعت ؟مهسفنأل هنوضري ال ام هلل نوضري فيكف . بركلاو مهما نم ءولمم نيزح وهو «ىشنألاب ةراشبلا

 .ًاريبك ًاولع نورفاكلا لوقي
 ةنيزلا يف هتأشن ببسب ؛هتجحل نيبم ريغ لادجلا يف وهو «ةنيزلا يف ىَّنَرُي نم ىلاعت هللا ىلإ نوبسنتو نوئرتجتأ (1)

 ؟ةمعنلاو

 مهنأب اومكحي ىتح هللا مهّقَلَح نيح اورَّضَحأ ءاثانإ نمحرلا دابع مه نيذلا ةكئالملا هللاب نوكرشملا ءالؤه لعجو (19)
 .ةرخآلا يف اهنع نولأسُيو «مهتداهش بتكتس ؟ثانإ

 ةجحلا هللا ماقأ دقف ءةلطاب ةجح هذهو «هنود نم ًادحأ اندبع ام نمحرلا ءاشول : شيرق نم نوكرشملا ءالؤه لاقو ()

 مهام .مهل لسرلا راذنإ دعب نم لطابلا لطبأ نم ردَقلاو ءاضقلاب مهجاجتحاف «بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإب دابعلا ىلع
 ا ا د يل هيو لا

 نوجتحيو هيف امب نولمعي نوكسمتسم هب مهف «هانلزنأ يذلا نآرقلا لبق نم ًاباتك مهانيطعأ مأ ةكئاللا قّلَح اورضَحأ (01)

 ؟لوسرلا اهيأ كيلع هب
 .مهم نودتقمو «مه نوعبتم هيلع اوناك |هيف انئابآ راثآ ىلع انإو «نیدو بهذمو ةقيرط ىلع انءابآ اندجو انإ :اولاق لب (۲)

EE 



 قري هوس دورشيلاو شمالا
2 7 4 1 

 اا6 ارب نقرا (e م َقَِدَكَي | اهبأ-كلبق نم انلسرأامكلذكو ()
 : 6 يدر 1 ىلع انباقع مهرذني ريذن نم ةيرق يف -لوسرلا

 ق تود مهر ءا 6ا َءانَدِحَو نأ 7 1 مهورذحو مهورذنأق ءانب مهرفك

 5 9 ا اء هلع دَيَواَيِم ید كلج آر زق + |  ةمعنلا مترطبأ نيذلا لاق الإ ءانتبوقع لولحو
 5 م 06 0 17 5 0 ف ةلم ىلع انءابآ اندجو اّن : ءاربكلاو ءاسؤرلا نم

 5 رن مامن © ءويِوُسْسُ ااو 3 .نودتقم مهتقيرطو مهجاهنم ىلع انإو «نيدو

 3 مروي ري ھر و دب دکل هبه ناک |  هقبس نمو ملسو هيلع هللا لص دمحم لاق (14)
 9 "0 وو را ر و EE 7 <, ا  :ةلطابلا ةهبشلا هذهب هضراع نمل لسرلا نم
 8 E ہن نرطف ىزا ل0 هرفي نإ 3 مكبر دنع نم مكتئج ولو ېکءابآ نوعبتتأ

 : لج ترمز رقع يقام يعج ك داشرلا ليبس ىلع ٌلدأو قحلا قيرط ىلإ ىدهأب
 3١ اولاق ؟ةلملاو نيدلا نم مكءابآ هيلع متدجوامت

 نودحاج هب متلسرأ اب انإ :-دانع يف-
 .نورفاك

 نيف ل

 2 اره اج وحر »كابو دل وک تحتم

 ورم هوبا رخ :E اجار 35
 دع نتوقع AES 5 اهلسر ةبذكملا ممألا هذه نم انمقتناف )٠١(

 2 علو وللا 5 «كلذ ريغو ًاقرغو افسح مهب ةبوقعلا انلالحإب

 افك نزاکت وترتب دامس نك تَه نویی لإ مهرمأ ةبقاع ناك فيك -لوسرلا اهيأ- رظناف
SNEجرد ضمد سش ھو ایذا  

2 ET 5 E لع اوريعججإالا 
 لو 9 راكان ق تختو شات .ميباصأ

NEREليكي ی ن و فات رکا 1  
 ۴3 5 و ا 8 هدبعيامنودبعياوناك ني اهموقوهيب

 ورنا ا ا .هللا نود نم نودبعت امم ءارب يننإ :كموق

 عابتال ينقفويس هنإف « ءينقلخ يذلا الإ (۲۷)

 .داشرلا ليبس

 «هديحوتو مهر ةعاط ىلإ نوعج ري مهلعل ؛هدعب نميف ةيقاب (هللا الإ هلإ ال) ديحوتلا ةملك مالسلا هيلع ميهاربإ لعجو (۲۸)

 مهبونذو مهرفك نم نوبوتيو
 ؛مهرفك ىلع ةبوقعلاب مهلجاعأ ملف «ةايحلاب مهلبق نم مهءابآو كموق نم نيكرشملا ءالؤه - لوس لااا ٌثعتم لب (۲۹)

 .مهنيد رومأ نم هيلإ نوجاتحي ام مهل نبي لوسرو نآرقلا مهءاج ىتح
 هللا دنع نم يحوب سيلو «هب انرحسي ٌرحس لوسرلا اذه هب انءاج يذلا اذه :اولاق هللا دنع نم نآرقلا مهءاج الو ( ٠"(

 .نوبّذكم هب انإو

 نيتاه ىدحإ نم ميظع لجر ىلع لرب اًلهف ءاقح هللا دنع نم نآرقلا اذه ناك نإ :شيرق نم نوكرشملا ءالؤه لاقو 0

 .«فئاطلا» وأ «ةكم» نيتيرقلا

 قازرألا نم ايندلا مهتايح يف مهتشيعم مهنيب انمسق نحن ؟اوؤاش ثيح اهنوعضيف ةوبنلا نومسقي مهأ (7)

 ًارَّخَسُم مهضعب نوكيل ؛فيعض اذهو ٌّيوق اذهو «ريقف اذهو ٌنينغ اذه : تاجرد ضعب قوف مهضعب انعفرو «تاوقألاو

 .ينافلا ايندلا ماطح نم نوعمجي امم ريخ ةنجلا مهلاخدإب -لوسرلا اهيأ- كبر ةمحرو .شاعملا يف ضعبل

 اهيلع ملالسو ةضف نم ًاَفقس مهتويبل نمحرلاب رفكي نمل انلعجل ,رفكلا ىلع ةدحاو ةعامج سانلا نوكي نأ الولو (۳)

 .نودعصي
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 کک
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3 
E۳« ۳١( رو روک ( jءةضف نم ًاباوبأ مهتويبل انلعجو  

fe: 56مه انلعجو «نوتكتي اهيلع ًاررس مه انلعجو / قس  

 وهو ءايندلا ةايحلا عام الإ كلذ لك امو ايهذ 0 ل ل ا
 كير دنع رخدم ةرخآلا مي ميعنو «لئاز ليلق عاتم 2 ت ہوا

 مهريغل سيل نيقتملل 1
 E لع ع رد سرك ٍ

 هل لعجن ؛هتيادهب دتهي ملو «هباقع فَخَي ملف '] كابو تيب تّ د ا5ا اجالا

 نع هضارعإ ىلع هل ءازج ؛هيوغي ايندلا يف ًاناطيش ا ا
 «لالخلا هعنمي بحاصمو مزالم هل وهف هللا ركذ 2 ج کک سف

 قحلا ليبس نع نودصيل نيطايشلا نإو (۳۷)
 نوتريف اار نع نوصضرعي نيذلا ءالونع
 لمعلاو هللاب نايإلا مه نوهّركيو «ةلالضلا مه

 نيسحتب نوضرعملا ءالؤه نظيو «هتعاطب
 ىلع مهنأ لالضلا نم هيلع مه ام مهل نيطايشلا

 ركذ نع ضرعأ يذلا انءاج اذإ ىتح (۳۸)
 تددو :هنيرقل لاق «ءازجلاو باسحلل نمحرلا ل ا 7

 «برغملاو قرشملا نيب ام َدْعُي كنيبو ىنيب نأ ص ل نمل نود نِماَنَلَعَجأ د

 غ هنأ ا ٠ر تلا ف ر ور اا و ا

 , «ينيوغأ ثيح ؛تنأ يل نيرقلا سئبف أ لوم إلا ویو تور اتکا یوم اک
KÊنع -نوضرعملا اهيأ- مويلا مكعفني نلو ("4) 4 و و  

 NERA ي ا ر رھ اجامل

 .رفكلا يف متكرتشا اك «باذعلا نم رفوألا

 وأ ؛هراصيإ نع هبلق ىمعأ نم ىدهلا قيرط ىلإ يدبت وأ «قحلا عامس نع هللا هّمصأ نم عِمسُت -لوسرلا اهيأ- تنأفأ( ( ٠۰

 يدمي هللا نكلو «مهاده كيلع سيلو «غالبلا كيلع انإ .كيلإ كلذ سيل ؟حض داو نيب قحلا نع لالض يف ناك نم يده

 .ءاشي نم لضيو «ءاشي نَم

 يذلا كنيرن وأ ,ةرخآلا يف نومقتنم مهنم اّنإف «كموق نم نيبذكملا ىلع كرصن لبق -لوسرلا اهيأ- كانيفوت نإف )0

aTو ا  O E 

 وه كلذو «ميقتسم طارص ىلع كنإ ؛كيلإ هاحوأ يذلا نآرقلا اذه يف هللا هب كرمأي امب -لوسرلا اهيأ- كسمتساف (47)
 NTT كلا 00

 ا ل ا

 مهنإف ؟هللا ريغ ةدابعب مهلسر تءاجأ :مهعئارش ةلمحو انلسر نم كلبق نم انلسرأ نَّم عابتأ -لوسرلا اهيأ- لأساو )٤٥(
 ةدابع نع اونو ءهل كيرش ال هدحو هللا ةدابع نم هيلإ سانلا توعد ام ىلإ اَوَعَد لسرلا عيمج نإف ؛عقي مل كلذ نأ كنوربخي
 .هللا یوس ام

 نم نيك ر شملا ءالؤه ىلإ -لوسرلا اهيأ- كانلسرأ اك «هموق فارشأو نوعرف ىلإ انججحب ىسوم انلسرأ دقلو و2
 نوعرف اذإ «هتوعد يف هقدص ىلع ةلادلا تاحضاولا تانيبلاب مهءاج الف «نيملاعلا بر لوسر ينإ :ىسوم مهل لاقف «كموق

 .نوكحضي ربعلاو تايآلا نم ىسوم هب مهءاج ام هؤلمو
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 فراس َقوُرَسِلاَو شيا ارا

 هل < نم هألمو َنوعرف يرّثامو (5)

 ةحص ىلع لدأو ءاهلبق يتلا نم مظعأ يه
 فونصب مهانذخأو «هيلإ ىسوم مهوعديام

 «نافوطلاو عدافضلاو لّمَقلاو دارجلاك باذعلا
 هدم ىف وعرف داو © نو اإ الا ٤ تاو ل يدا ریو و يبوح ا وک لع و 1 | هللا : «كلذ

 و شا 9 هنع و هديحوت

 صرير هذه َرصِم ميه مَوَْيَلاَف | اهيأاي: ىبسومل هؤلمو نوعرف لاقو(004۹)
 ٌنيِهْمَوْه ىلا ادهن قرأن اھو ربی 0 مو هنورُفَوُي اميظع مهيف رحاسلا ناكو- ماعلا

 5 4 للا كبر انل عدا -مذ ةفص |

 ت أ روس کک الو ني ُنيِفْداكَياَلَو 3 e ناساف

 ©])  نودتهمل اننإف باذعلا انع فشك نإف «باذعلا انع
 باذعلا عفرب ىسوم اعد الف .هبانتئج اب نونمؤم
 نوٌّرصيو «نوردغي مه اذإ مهنع هانعفرو «مهنع
 E .مهالض ىلع
 کک مه سرحت هس اک هموق ءاظع يف نوعرف ىدانو (9۲۰۵۱)
 و ورو کار e | تحب ن یر ل لارو یری ہور ارز تشمل 500000 يل سيلا ::رصم رقم 7 كْلُم 6 ١ كّلُمبَأ دي ايجات

 ھن کر طوس 1 ٤ انآ لب ؟هرقفو ىسوم فعضو «يتوقو يتمظع
 3 هسفن نهتمي وهف «هعم زعال يذلا اذه نم ريخ

 نيبي داكي الو «هتراقحو هفعضل هتاجاح يف

 اذه ىلع نو عرف لمح دقو «هناسل ّيِعل مالكلا
 .هللا ليبس نع ٌدصلاو ُدانعلاو ٌرفكلا لوقلا

 نرتقا دق ةكئالملا هعم ءاج وأ ءبهذ نم ةّروشأ - نيملاعلا بر لوسر هنأ ًاقداص ناك نإ- ىسوم ىلع يقل الهف (۳)

 .انيلإ هللا لوسر هنأب هل نودهشي اوعباتتف ضعبب مهضعب
 ةعاط نع نيجراخ ًاموق اوناك مهنإ ءىسوم اوبذكو هوعاطأف «ةلالضلا ىلإ مهاعدف هموق لوقع نوعرف ٌفَخَتْساف (04)

 .ميقتسملا هطارصو هللا

 هانلجَع يذلا باذعلا لجاعب مهنم انمقتنا -تايآلا نم هب ءاج امو ىسوم بيذكتو ءاننايصعب- انوبضغأ الف (0406)
 يف مهدعب يتأي نمت مهلمع لثم لمعي نمل ًافلس رحبلا يف مهانقرغأ نيذلا ءالؤه انلعجف .رحبلا يف نيعمجأ مهانقرغأف مهل
 .نيرخآلل ةظعو ةربعو «باذعلا قاقحتسا

 اذإ هايإ ىراصنلا ةدابعب هوُجاحو ءملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم اومصاخ نيح ًالثم ميرم نب ىسيع نوكرشملا برض املو (01)

 توُدُبَكاَمَو رڪ »: ىلاعت هلوق لزن امدنع كلذو «ًارورسو ًاحرف جيجضو ةبّلَج مه عفتري هلجألو كلذ نم كموق

 نإ :هلوق هللا لزنأف «ىسيع ةلزنمب انتهآ نوكت نأ انيضر : :نوكرشملا لاقو 4 تیوذر واھ رار هج بصح نأ وذ نو
 .هايإ مهتدابعب يضر نم نيكرشملا ةملآ نم رانلا يف ىَقْلُي يذلاف 4 تود عتمه كلوا ارل َتَقَبَس تل

 رانلا يف ىسيع ناك اذإف ؟هموق هدبعي يذلا ىسيع مأ ريخ اهدبعن يتلا انتهلآأ : :-لوسرلا اهمأ- كموق وک رشم لاقو (08)

 .لطابلاب نومصاخ موق مه لب ًالدج الإ لثملا اذه كل اوبرض ام «هعم انتحلآو نحن نكتلف

 .انتردق ىلع اهب لدتسُي ليئارسإ يتبل ةربعو ةيآ هانلعجو «ةوبنلاب هيلع انمعنأ دبع الإ ميرم نب ىسيعام (05)
 .مدآ ينب نم ًالدب ًاضعب مهضعب فلي ةكئالم مكنم ًالدب انلعجل ءاشن ولو (0 ٠
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 قلة كولا

 ةمايقلا موي لبق مالسلا هيلع ىسيع لوزن نإو (11)

 ةعقاو اهنأ اوُكّشت الف ءةعاسلا عوقو ٍبْرُق ىلع ليلدل

 اذه «ىلاعت هللا نع هب مكربخأ |ميف نوعبتاو «ةلاحمال

 .هيف جاجوعا ال «ةنجلا ىلإ ميوق قيرط
 يتعاط نع هسواسوب ناطيشلا مكندصي الو (17)

 نب ودع مكل هنإ هنع مكابنأو هب مكرمآ يف
 و سس س ص س را

 .ةوادعلا 1 دعا برو روھلان

 RE الو 6 أ ES تات

 «ةوبنلاب مكتئج دق :لاق ةلدألا نم تاحض ١ ا
 A N 0 و © ريا مكب ٍباَذَع نم
 رومأ نم هيف نوفلتخت يذلا ضعب مكل نيب و ES ا

 «هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب هللا اوقتاف «نيدلا ١ ديمو الخال ا © تر <بورْعَشي لو هو ةت مهان
 .هتعاطو هللا ىوقت نم هب مكترمأ اهيف نوعيطأو 3 ع ع دعبل رطب 1

 ًاعيمج مكبرو يبر وه ىلاعتو هناحبس هللانإ(1» 6 1 |
 يذلا اذه ءًائيش هب اوکرشت الو هدحو هودبعاف ١ اتات اوما١ تیزلآ © بورن اکو ولار

 وه ةيهولألابهدارفإو هللا ىوقت نم هب مكترمأ وا ا1 عريسنا
 بقي ال يذلا قحلا هللا نيد وهو «ميقتسملا قيرطلا 25 007 ا

 لبقي نيد وهو a aS تور

 ماپ
 E A والا | اهيفرشأو يَ کک یا

 هللا نبا هنآ م زي نمَم a 2 اواو غ چ سوو ے ص ور

E RI0 2  

 اوفصو نمل ةمايقلا موي ميلأ باذعو كالهف ءًريبك
 .هب هللا هفصو ام ريغب ىسيع

 ؟نونّطفي الو نورعشي ال مهو «ةأجف مهيتأت نأ ةعاسلا الإ ميرم نب ىسيع يف نوفلتخملا بازحألا ءالؤه رظتني له (17)
 مهتقادص نإف هللا ىوقت ىلع اوقداصت نيذلا نكل «ةمايقلا موي ضعب نم مهضعب أربتي ايندلا يف هللا يصاعم ىلع ءاقدصألا (0)

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةمئاد

 .ايندلا ظوظح نم مكتاف ام ىلع نونزحت متنأ الو «يباقع نم مويلا مكيلع فوخ ال يدابع اي :نيقتملا ءالؤه لاقي (18)

 اولخدا :مه لاقي «مهحراوجو مهبولقب نيملاعلا بر هلل نيداقنم اوناكو «مهلسر هب مېت مءاج اب اولمعو انتايآب اونمآ نيذلا (۷۰ :1)

 .نو ٌرَسُتو نومّكَتُت نونمؤملا مكؤانرقو متنأ ةنجلا
 ام مهل اهيفو «بهذ نم باوكأ يف بارشلابو «بهذ نم ٍناوأ يف ماعطلاب ةنجلا يف هلسرو هللاب اونمآ نيذلا ءالؤه ىلع فاطي (71)

 .ًادبأ اهيف نوثكام مهو «مهنيعأ هذلتو مهسفنأ هيهتشت

 هلضف نم اهلعجو «تاحلاصلا لامعألاو تاريخلا نم ايندلا يف نولمعت متنك ام ببسب ؛اهايإ هللا مكثروأ يتلا ةدجلا هذهو (7)

 .مكل ءازج هتمحر و

 .نولكأت اهنم عون لك نم ةريثك ةهكاف ةنح لا يف مكل
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 کک يف «مهرفكب بونذلا اوبستكا نيذلا نإ )۷-۷٤(

 5 5 هيف مهو «مهنع ففخي ال ,نوثكام منهج باذع

 راق نيمرجملا ءالؤه انْملظ امو «هللا ةمحر نم نوسيآ

 9 0 ارا رن 2[ LL ) مهسفتأ نيملاظلا مه اوناك نكلو «باذعلاب
 هالو ع 52 چ یک ر ر 28 ص هدحو قحلا هلإلا وه هللا نأ مهدوحجو مهكرشب

 اراد ورك عذاري قلي لانج ا .مهبر لسرل مهعابتا كرتو هل كيرشال
 e مهلخدأ نأ دعب نومرجملا ءالؤه ىدانو (۷۸۷)

 7 و 2 انتمي كلاماي: منهج نزاخ «اكلام» منهج هللا

 تأ نو نحلل نکن OEE هدد انلسرو 2 :ٌكلام ميهباجأف ؛هيف نحن امم حيرتسنف «كبر

 0 ضال توس نرحب © َنيبعلأ ل مكلديحم الو ءاهنم مكل جورخ ال ءنوثکام مكنإ
 / نكلو «مکل هانحضوو قحلاب مكانئج دقل ءاهنع

 .نوهراك قحلا نم لسرلا هب ءاج امل مكرثكأ
 هب نوديكي ًارمأ نوكرشملا ءالؤه ٌمكخأأ لب (۷۹)
 مزج ام مه نورُبدم انإف ؟هب مهانثج يذلا قحلا

 للل أر

gl 

eمهمو کک  

 .لاكنلاو باذعلا نم
 2 عمسن ال انآ هللاب نوكرشملا ءالؤه نظي مآ ( ٠
 5 2 0 ىلب ؟مهنيب هب نوجانتيو «مهسفن يف هنورسي ام

 00 فيبر 6 ١ ةظفحلا ماركلا ةكئالملاانلسرو «ملعنو عمسن

 هَ 0 ا رر ا كموق يكرشل -لوسرلااهيأ- لق (۸۸1) e ودخوله نک .اولمع ام لک مهيلع نوبتكي
 َتاَتَرسوْفَو 6 نوع هَل ناول نمحرلل ناك نإ :هللا تانب ةكئالملا نأ نيمعازلا
 اا وچ خ50 5ما 2 دلولا اذهل نيدباعلا لوأ انأف .نومعزت اك دلو

 : ءنوكي الو نكي مل اذه نكلو «هنومعزت يذلا

 اسيِدقتو ات .دلولاو ةبحاصلا نع هللا سدقتف

 اع ميظعلا شرعلا بر ضرألاو تاومسلا برل
 0 ا ا

 هيف يذلا مهموي اوقالي ىتح «مهايند يف اوبعليو «مهلطاب يف اوضوخي هللا ىلع نيرتفملا ءالؤه - لوسرلا اهيأ- كرئاف (/)

 .ًاعم امهيف امإو ةرخآلا يف امإو ايندلا يف امإ :باذعلاب نودعوي

 نم ءيش لكب ميلعلا هعرش نقتأو هقْلَح مكحأ يذلا ميكحلا وهو ءضرألا ينو ءامسلا يف قحب دوبعملا هدحو هللا وهو (44)

 .اهنم ءيش هيلع ىفخي ال .هقلخ لاوحأ

 نم اههنيب امو عبسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا ناطلس هدحو هل يذلا «هكلم مُظَعو ؛هريخ ريكو «هللا ةكرب ترئاكتو )۸٥(

 اهيأ- نورت هيلإو باسحلا فقومل مهروبق نم قلخ ا اهيف رشي ءةمايقلا اهيف موقت يتلا ةعاسلا ملع هدنعو ءاهلك ءايشألا
 .قحتسي اهب الك يزاجيف «مكتامم دعب -سانلا

 هيلع هللا ىلص دمحم ةوبنبو هللا ديحوتب رقأو «قحلاب دهش نَم الإ دحأل هدنع ةعافشلا نوك رشم لا مهدبعي نيذلا كلمي الو (8)
 .هب اودهشو اورقأ ام ةقيقح نوملعي مهو «ملسو

 نع نوفرصنيو نوبلقني فيكف ءانقلخ هللا : نُوقيل ؟مهقلخ نم كموق نم نيك رشا ءالؤه - لوسرلا اهيأ- تلأس نئلو (۸۷)

 ؟هريغ هب نوک رشیو «هللا ةدابع

 ينتلسرأ اميو كب نونمؤي ال موق ءالؤه نإ ٌبراي : هوبّذك نيذلا هموق هبر ىلإ ًايكاش ملسو هيلع هللا لص دمحم لاقو (۸۹۰۸۸)
 مالسلا الإ -لوسرلا اهيأ- كنم رّدْبَي الو «مهدانعو مهرفك ببسب مهكرتو ءمهاذأ نعو مهنع ضارعإلاب هللا هرمأف . .مهيلإ هب

 ام نوملعي فوسف «ةئيسلا ماع لثمب مهنولماعي الو مهنوهفاسي ال مهف «نيلهاجلل رئاصبلاو بابلألا ولوأ هلوقي يذلا مه
 .مهاثمأو نيدناعملا نيرفاكلا ءالؤهل ديدش ديعوو ديدهت اذه ينو . .لاكنلاو ءالبلا نم هنوقلي
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 ناكل ٌةَروُس َقورَشِعلاَو سما اجلا
 را

 4 ناخدلا ةروس

 ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس « محط )١(

 1 .ةرقبلا ةروس لوأ يف ي 0 00

 SS AN (A-1) ۴ ك زرو نارا کک
 ةريثك ةكرابملا ردقلا ةليل يف هانلزنآ انإ .ىنعمو : سجل ےس 2

 ا از يهد تاس 5 ھر نکی نان
 لسرلا لاسرإب كلذو مهرضيو مهعفنياب 89 ر

 .هدابع ىلع هللا ةجح موقتل ؛بتكلا لازنإو

 ةبتكلا ىلإ ظوفحملا حوللا نم لصفُيو ىضقُي ا هيف
 قازرألاو لاجآلا نم مكح رمأ لك ةكئالملا نم
 ىلإاهيف نوكيامم كلذ ريغو «ةنسلا كلت يف

 رمأ ميكحلارمألا اذه .رّيغي الو لربي ال ءاهرخآ
 امو ىللاعت هللا هردقيو نوكي ام عيمجف ءاندنع نم

 ىلإ نيلسرم انك انإ .هملعو هنذإو هرمأبف هيحوي
 كبر نم ةمحر ؛هلبق نمو ًادمحم لسرلا سانلا ا د

 عال .مهيلإ لسرملاب - -لوسرلا اهيأ- 5 4 3 2
Nyهقلخ رومأ عيمجب ميلعلا «تاوصألا عيمج عمسي 1000  

 ا قلاخ . ةنطابلاو ةرهاظلا 9 8 5 ومقدم نكرم ف س اے
 كلذب نينقوم مدتنك نإ ءاهلك ءايشألا نم امهنيب رکنا تبا شمر © دودا مظل © ُدِيَع
 هلإ ال .قحلا اهضإ وه تاقولخملا بر نأاوملعاف و 7 لورو ورور را دھو

 ييجي .هل كيرش ال هدحو وه الإ ةدابعلا قحتسي

 هودبعاف «نيلوألا مكئابآ برو مكبر «تیمیو
 .عفن الو رض ىلع ردقت ال يتلا مكتهآ نود

 مهف «قحلا نم كش يف نوكرشملا ءالؤه لب (9)

 %2 7 وَ
 © تيِمُأ لوس رر ڪک قه بعلو

 .هب نوقدصي الو «نوبعلیو نوهلي
 ملؤم باذع اذه :مهل لاقيو «سانلا معي حضاو نيبم ناخدب ءامسلا يتأت موي نيكرشملا ءالؤبب -لوسرلا اهمأ- رظتناف )١-١۲(

 ملف كلذ ققحت دقو .كب نونمؤم انإف انع هتفشك نإف «باذعلا انع فشكا انبر :مهنع هفشكو هعفر نيلئاس نولوقي مث «عجوم

 .اودَعَو اك اونمؤي
 ةالصلا هيلع دمحم وهو «نيبم لوسر مهءاج دقو «مهب باذعلا لوزن دعب ظاعتالاو ركذتلا مهل نوكي فيك )١1421(

 ؟لوسرب سيلو نونجم وه «نيطايشلا وأ ةنهكلا وأ رشب همّلع : اولاقو هنع اوضرعأ مث «مالسلاو

 ىلع مكبقاعنس اننأو «بيذكتلاو لالضلاو رفكلا نم هيف متنك ام ىلإ نودوعت مكنأ نورتسو «آليلق باذعلا مكنع عفرتس )٠١(

 .كلذ

 .مهنم انماقتنا موي وهو ةمايقلا موي ربكألا باذعلا رافكلا عيمج بذعن موي(
 هوبذكف «مالسلا هيلع ىسوم وهو «ميرك لوسر مهءاجو «نوعرف موق نيكرشملا ءالؤه لبق انيلتباو انربتخا دقلو )١(

 .اونمؤي مل نإ ءلوسرلا اهيأ كئادعأب لعفن اذكهف ءاوكلهف
 لوسر مكل ينإ هل كيرشال هدحو هللا اودبعيل ؛يعم مهولسرأو ليئارسإ ينب نم هللا دابع لِ اومَّلس نأ : ىسوم مه لاقو (14)

 .هتلاسرو هيحو ىلع نيمأ
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 ناشار دوريا شيال
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 بيذكتب هللا ىلع اوربكتت الأو )19-5١(

 قدص ىلع حضاو ناهربي مكيتآ ينإ «هلسر

 نأ مكبرو يبر هللاب ترجتسا ينإو ؛يتلاسر

 5 هير 0 رولر 1 ىلع ينوقدصت مل نإو «ةراجحلاب ًامجر ينولتقت
 7 )نوفر 00 ا اوخر ا ولرو © نوت n .ياذأ نع اوُّمكو «يليبس اولخف هب ب مکتئج ام " مه و و روکا حج 120 رجب ور

 5 بدل د ِ 1 7 نوعرف هبذك نیح- هبر یسوماعدف(۲)
 6 ٍةَمَْيَو ی 0 دور نأ درت ا موق ءالؤه نإ :ًالئاق -هب اونمؤي لو هموقو

 .نورفاك هللاب نوک رشم

 نيذلا- يدابعب -ىسوم اي- رشأف 00

 RES نيذلا نود كوعبتاو ءكباونمآو ءكوقّدَص

 ر 2 ى(  نوعرف نم نوعبتم مكنإ ءأليل -مهنم كوبذك
 / 0 ر 0 ا ا6 8 .هدونجو نوعرف قرغيو «نوجنتف هدونجو

 الأ © كري اؤكبوِفاَم ترکان رھیا نرل | ناک يتلا هتلاح ىلع وه اک رحبلا كرتاو()
 لا وسر 2ور ال>» نإ برطضم ريغ انكاس «هتکلس نيح اهيلع

SÎ A: E.7 امو لكل اتوم  
 0 امو كو ا 3 .رحبلا يف نوقرغم هدونجو نوعرف

 3 يو ع ب ا مهكلهم دعب هموقو نوعرف كرت مك (۲۷-۲۰)
 ع اواَكَرَمَتِإ | كَمَا هلم راكع 9 «ةرضان تانجو نيتاسب نم مهايإ هللا قارغإو

 5اچار کلا تاعك ممم 9 «ةليمج لزانمو عورزو «ةيراج ءاملا نم نويعو

 نيرا نیا اليوت Ê .نيفرتم نيمعنتم اهيف اوناك ةشيعو
 © ولقب مرڪ حلا همت يا بك نم هللا بقاعي باقعلا كلذ لم (؟)
 ها دعب نم معنلا كلت انثروأو ءًأرفك هللا ةمعن لّدبو

 ينب نم مهوفلخ نيرخآ ًاموق هموقو نوعرف
 .ليئارسإ

 .مهب تلح يتلا ةبوقعلا نع نيرؤم اوناك امو «هموقو نوعرف ىلع ًانزح ضرألاو ءامسلا تكب امف (14)
 .مهئاسن مادختساو مهئانبأ لتقب مهل ٌلذّملا باذعلا نم ليئارسإ ينب انيّجن دقلو (0:)
 .هللا دابع ىلع ربكتلاو ولعلا يف ًافرسم «نيكرشملا نم ًارابج ناك هنإ «نوعرف نم (1)

 مهنامز يمّلاع ىلع مهب انم مْلِع ىلع ليئارسإ ينب انيفطصا دقلو (۲)
 .ةدشو ءاخر ارا تروا تاع ىسوم ف لع ےک مهانیتآو (۳۳)

 ىلوألا ةتوملا يهو ءاهتومن يتلا انتتوم الإ يه ام :نولوقيل -لوسرلا اميأ- كموق نم نيكرشملا ءالؤه نإ )۴ ۴١(

 .باقعلاو باوثلاو باسحلل نيثوعبمب انتامب دعب نحن امو «ةريخألاو
 روبقلا يف نَم ثعبي هللا نأ يف نيقداص متنك نإ ءاوتام دق نيذلا انئابآب -كعم نمو تنأ دمحم اي- تأ :ًاضيأ نولوقيو (۳)
 .ءايحأ

 ءمهرفكو مهمارجإل مهانكلهأ ؟اهيرب ةرفاكلا ممألا نم مهلبق نِم نيذلاو يرّيْمجْلا مّن موق مأ ريخ نوكرشملا ءالؤهأ (۳۷)

 1 .نورقاك هللاب مهو «مهکلہن الو مهنع حفصنف مكتلوأ نم ريخب نوکر شملا ءالؤه سيل
 نكلو «هثيبدتو هقّلَح يف هللا ةنس وه يذلا قحلاب الإ امهانقلخ ام ءًابعل امهنيب امو ضرألاو تاومسلا انقلخ امو (۳۹ «۳۸)
 .ًاباقع نوفاخي الو ًاباوث نوجري ال مهنأل ؛امهيف اوركفتي مل اذهلف ءكلذ نوملعي ال نيكرشملا ءالؤه رثكأ

DA 
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 8 ىلا روس ورتا شالا رجلا

 هس دوج

REين اومدق اب قلخلا نييءاضتلا موي نإ( لوميا مو  
 و مد .نيعمجأ مهتاقيم وه رش وأ ريخ نم مهايند

 هبحاص نع بحاص عفديال موي( ارح ماله تورن ر ا
 : ٍ 5 ار ا ا رو 01
 هللا محر نم الإ ءاضعب مهضعب رصني الو ءائيش 0 مع © م ترَجَس الإ © مسيل رعاه

 نذإ دعب هبر دنع هل عفشي دق هنإف «نينمؤملا نم اأ يك کک بلها © رِثَالآ
 «هئادعأ نم هماقتنا يف زيزعلا وه هللا نإ .هل هلا © ۰ 1
 .هنعاط لهأو هئايلوأب ميحرلا 59 مقل اوم ا

 لصأ يف جرخت يتلا موقزلا ةرجش نإ(44:47) 5 23 ھر اع دع نعوم
 «ةريثكلا ماثآلا بحاص ماعط اهرمث «ميحجلا 0 ١

 .هللاب كرشلا ماثآلا ربكأو

 باذملا نِدْعَملاك موقزلا ةرجشرمث (5744)

 ٍنوُيعَو تج ف نيم

 يذلا ءاملا يلفك نيک رشملا نوطب يف يلغي 8| © تالنت قرات شاک س
 .ةرارحلا يف ةياغلا غلب ا لايف توعد 6 ر ا ات
 E ل اوفو ديال © تونا ٍةَهكَك
 .ةمايقلا موي ميحجلا طسو ىلإ فنعب هوقوسو 4 : قو 2 "5

 يذلا ءاملا ميثألا اذه سأر قوف اوُيص مث (44) 3 اضف ۵ رجا بادر والا ومآ او
 .باذعلا هقرافي الف «هترارح ةدش تهانت درم رو کو ھر زاب
 هجو ىلع- ٌّيقشلا ميث ئالا اذهل لاقي (45) 56 0 را ا

 يذلا باذعلا اذه قذ : :-خيبوتلاو مكهتلا

 «كموق يف زيزعلا تنأ كنإ ؛مويلا هب بدعت

 .مهيلع ميركلا
 وه مويلا هب نوبَّذعت يذلا باذعلا اذه نإ (00)

 .هب نونقوت الو ءايندلا يف هيف نوكشت متنك يذلا باذعلا

 ريغو نازحألاو تافآلا نم نينمآ ةرخآلا يف ةماقإ عضوم يف ءايندلا يف هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب هللا اوقتا نيذلا نإ (01)

 .كلذ

 .ةيراج نويعو تانج يف (01)
 مهب رودي «ضعب افق يف مهضعب رظني الو .هوجولاب ًاضعب مهضعب لباقي «هنم َظْلَغامو جابيدلا نم ٌقَرام نوبي ( 0
 .اوراد ثيح مهسلجم

 كلذك «قربتسإلاو سدنسلا اهيف مهسابلإو تانجلا مهلاخدإب ةماركلا نم ةرخآلا يف نيقتملا ءالؤه انيطعأ امك (04)
 .اهتاليمج نيعألا تاعساو ءاسنلا نم ناسحلاب مهانجّوز نأب مهانمركأ

 .هئانفو مهنع كلذ عاطقنا نم نينمآ هوهتشا ةنجلا هكاوف نم عون لك ةنجلا يف نوقتملا ءالؤه بلطي (05)

 باذع نيقتملا ءالؤه هللا ىقوو ءايندلا يف اهوقاذ يتلا ىلوألا ةتوملا دعب توملا ةنجلا يف نوقتملا ءالؤه قوذي ال (08-57)
 ال يذلا ميظعلا زوفلا وه تاماركلا نم ةرخآلا يق نيقتملا هانيطعأ يذلا اذه «ىلاعتو هناحبس هنم ًاناسحإو ًالضفت ؛ميحجلا

 .نورجزنيو نوظعتي مهلعل ؛لوسرلا اهيأ كتغلب هانعمو نآرقلا ظفل انلّهس |منإف .هدعب زوف
 كتوم نورظتنم مهغإ «باقعلا نم مهب لحي امو «هللاب نيكرشملا ءالؤه ىلع رصنلا نم كتدعو ام - لوسرلا اهيأ- رظتناف (09)
 .نينمؤملا نم كعبتا نملو -لوسرلا اهيأ- كل اهنإ«ةرخآلاو ايندلا يف ةملكلا ولعو رّمَّظلاو ةرصنلا نوكت نل نوملعيسو ؛كرهقو

۸ 



 4 ةيثاجلا ةروس #

 ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس « مح )١(

 .ةرقبلا ةروس لوأ يف

 نم هماقتنا يف زيزعلا هللا نم لزنم نآرقلا اذه (؟)

 .هقلخ رومأ ريبدت يف ميكحلا هئادعأ

 اهنم يتلا ضرألاو «عبسلا تاومسلا يف نإ (۳)
 ةفلتخملا تاقولخملا نم اهيفامو «قلخلا جورخ
 .اهب نينمؤملل ًاججحو ةلدأل «عاونألاو سانجألا

 قرفتام قلو -سانلا اهيأ- مكقلح ينو )٤(
 ةلدأو ججح « ءاهيلع بِ ةباد نم ضرألا يف

 .هعرشو هللاب نونقوي موقل

 «مكيلع |مهبقاعتو راهنلاو ليللا فالتخا يفو (5)

 ضرألا هب ايحأف رطم نم ءامسلا نم هللا لزنأ امو
 يقو «عرزلاو تابنلاب تزتهاف « ءاهسيي دعب

 اهفيرصتو تاهجلا عيمج نم مكل حايرلا فيرصت

 هللا نع نولقعي موقل ٌججحو ٌةلدأ ؛مكعفانمل

 .هتلدأو هججح

 اهيأ- كيلع اهولتن ججحلاو تايآلا هذه )١(

 بورش ا شمالا

 تارا )1 نورتوا ينوه وفم م

 ل هيو سس جس
 ا ل

 يرش وا ھوم دکب ر ا بايات قرن
 هوس 2

 0 او 9 0
1 

KA7 5-5 در 0  

 اک 26 كيرم كام نياي
 اًعيَسأ قارن هَ

 9 Noy عادوا ےک نود أولم

 257 دعه تيكن ناوی

 ec دو ورم فدل یر ار خیار لحس سیا

 ينام وسلا امرك ّ ر درک وی

 یار یاو ن نيم

 هتايآو هللا دعب ثيدح يأبف «قحلاب -لوسرلا
 هل كيرشال هدحو قحلا هلإلا هنأ ىلع هتلدأو

 ؟نولمعيو نوقدصيو نونمؤي
 .ماثآلا ريثك باذك لكل ديدش كاله (۷)

 تل ا ا ا ا ا ا ب
 .ةمايقلا موي منهج ران يف عجوم ملؤم باذعب مين ثألا كافألا اذه -لوسرلا اهيأ- رشبف «هللا تايآ نم

 ءازج ؛ةمايقلا موي مهيزخيو مهنيهب باذع مهل كئلوأ «ةيرحسو اوزه اهذختا ًائيش انتايآ نم َميثألا كافألا اذه ملع اذإو (9)

 َنوْرَكَفَتيو ESE اثق 9

 .نآرقلاب مهئازهتسا

 TT ود ماما ان (

yS 

 IG e _لوسرلا اأ كيلع هانلرنأ 0

 - اغا عي باذعلا
 تاراجتلا عاونأب هلضف نم اوغتبتلو «هرمأب هيف نفسلا يرجتل ؛رحبلا مكل رس يذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا (17)

 .هنع مكاهنيو هب مكرمأي یف هوعيطتو «هدحو هودبعتف «مکل كلذ هريخست ىلع مكبر نوركشت مكلعلو «بساکلاو

 كلذ ريغو نفسو رجشو ةباد نم ضرألا ينام لكو «موجنو رمقو سمش نم تاومسلا يف ام لك مكل رسو (1)

 نإ . ًاكيرش هل اولعجت الو ءاودبعاف هايإف ءهب لّضفت هنم لضفو «مکیلع اهب معنأ هدحو هللا نم َهَّنم معنلا هذه عيمج «مكعفانمل

 .اهب نوربتعيف «هتلدأو هججحو هللا تايآ يف نوركفتي موقل هللا ةينادحو ىلع تالالدو تامالعل مكل هللا ه هرخس ايف

44 



 ناجل ٌةروُس دوريا شيال رج

 روا أ روج نيل اورق وجع ا 20 5

 سفاح لص امم يوي واڪ امام

5 3 

 قدر واور تكلا رووت یک
 را © نيف 0 5

 1 - ا افلح

 توفيت وِ ام يف ةَ يقل م هدب ىق
 در ع مح
51 03 

 ا ردت © وتلك را وه

 عَ محب نیا اا
 0نر انک اخت ساگا ليست ده©

 نيد کعب أ كَل وک جآ ىلا تسيح
 ةَسْرهامسوزهايحَسةَوَس تح ا عوام ١١
 يحلي سرلا تولا کا اکو @ توكلت [5

 ا ا

 | م يمال ااھغیتر مالا تقریر

 هللاب اوقَّدص نيذلل -لوسرلا اهيأ- لق )١5(

 ال نيذلا نع اوزواجتيو ءاوفعي هلوسر اوعّبتاو
 اولان مه اذإ هسأب نوفاخي الو .هللا باوث نوجري

 ءالؤه هللا يزجيل ؛هوركملاو ىذألاب اونمآ نيذلا

 ماثآلا نم ايندلا يف نوبسكي اوناك امب نيكرشملا
 نينمؤملا ءاذيإو
 هسفنلف هتعاطب هللا دابع نم لمع نم (15)

 هللا ةيصعمب ايندلا يف هلمع ءاسأ نمو ءلمع

 ىلإ -سانلا اهأ- مكنإ مث ءىنج هسفن ىلعف

 نسحملا يزاجيف «مكتوم دعب نوريصت مكبر
 .هتءاسإب ءىسملاو «هناسحإب

 ليجنإلاو ةاروتلا ليئارسإ ينب انيتآ دقلو )١1(

 نم ءايبنألا رثكأ انلعجو ءامهيف امب مكحلاو

 مهانقزرو «مهيف مالسلا هيلع ميهاربإ ةيرذ
 «ةمعطألاو رامشلاو تاوقألا نم تابيطلا نم

 .مهنامز يملاع ىلع مهانلضفو

 تاحضاو عئارش ليئارسإ ينب انيتآو (1)

 نم قحلا نيبت تالالدو «مارحلاو لالحلا يف

 مهءاجام دعب نم الإ اوفلتخا ف «لطابلا

 ىلع مهل امنإو «مهيلع ةجحلا تماقو «ملعلا

 ةعفرلل ًابلط ؛ضعب ىلع مهضعب ُيْغَب كلذ
 نيب مكحي -لوسرلا اهيأ- كبر نإ «ةسائرلاو

 .مهكلسم كلست نأ ةمألا هذه ريذحت اذه ينو .ايندلا يف نوفلتخي هيف اوناك |هيف ةمايقلا موي ليئارسإ ينب نم نيفلتخملا

 ءاوهأ عبتت الو ءاهيلع كانلعج يتلا ةعيرشلا عبتاف ءنيدلا رمأ نم حضاو جاهنم ىلع -لوسرلا اهيأ- كانلعج مث (14)

 .همكحل دايقنالا بوجوو «هفرشو نيدلا اذه لامك ىلع ةميظع ةلالد ةيآلا يفو .قحلا نوملعي ال نيذلا هللا عرشب نيلهاجلا

 .نيدحلملاو ةرفكلا ءاوهأ ىلإ ليملا مدعو

 نإ ًائيش هللا باقع نم -لوسرلا اهيأ- كنع اونغي نل مهئاوهأ عابتا ىلإ كنوعدي نيذلا مهرب نيكرشملا ءالؤه نإ (19)
 هللاب نينمؤملا ىلع ضعب راصنأ مهضعب مهريغو دوهيلاو نيقفانملا نم هللا دودح نيزواجتملا نيملاظلا نإو .مهءاوهأ تعبتا

 .هيهاون بانتجاو هضئارق ءادأب ممبر نيقتملا رصان هللاو .هتعاط لهأو

 «داشرلا ليبس هب نوفرعيو «لطابلا نم قحلا سانلا هب رصبي رئاصب -لوسرلا اهيأ- كيلإ هانلزنأ يذلا نآرقلا اذه (؟٠ ۰(

 .ميكحلا زيزعلا هللا نم ليزنت هنأو هتحص ةقيقحب نونقوي موقل ةحرو ىدهو

 اونمآ نيذلاك مهلعجن نأ «هريغ اودبعو ؛مهبر رمأ اوفلاخو هللا لسر اوبذكو «تائيسلا اوبستكا نيذلا ّنَظَأ لب (۲۱)

 مهمكح ءاس ؟ةرخآلاو ايندلا يف مهب مهيواسنو «هاوس نود ةدابعلا هل اوصلخأو «تاحلاصلا اولمعو هلسر اوقدصو «هللاب

 .راربألاو راجفلا نيب ةاواسملاب

 ءرش وأ ريخ نم تبسك اب ةرخآلا يف سفن لك ىزجت يكلو ؛ةمكحلاو لدعلاو قحلاب ضرألاو تاومسلا هللا قلو (۲)

 .مهلامعأ ءازج نومّلظُي ال مهو



 اإ هاوه ذختا نم -لوسرلا اهيأ- تيأرفأ (۲۳)

 غولب دعب هللا هّلضأو ههلَعَف الإ ًائيش ىوهي الف هل

 ظعاوم عمسي الف هيلع ةجحلا مايقو هيلإ ملعلا

 لقعي الف ؛هبلق ىلع عبطو ءاهب ربتعي الو «هللا
 هب رصبي الف ,ءاطغ هرصب ىلع لعجو ءائيش هب
 دشرلاو قحلا ةباصإل هقفوي نمف ؟هللا ججح

 -سانلا اهمأ- نوركذت الفأ ؟هايإ هللا لالضإ دعب

 دب يدتي نلف كلذ هب هللا ٍلَعَف نم نآ اوملعتق
 ؟ًادشرم ًايلو هسفنل دجي نلو
 وه ىوه لا نوكي نأ نم ريذحتلا يف لصأ ةيآلاو

 .مهلامعأ ىلع نينمؤملل ثعابلا
 الإ ةايحلا ام :نوكرشملا ءالؤه لاقو )١5(

 ؛اهاوس ةايح ال ءاهيف نحن يتلا ايندلا انتايح
 الإ انکل امو تاما دعب ثعبلاب مهنم ا ًايذكت

 مهنم ًاراكنإ ؛رمعلا لوطو مايألاو يلايللا رم
 ءالؤهلامو ,مهكلبو مهينفي بر مه نوكي نأ
 نوملكتي الإ مه ام «كلذب ملع نم نيكرشملا
 .لايخلاو مهولاو نظلاب

EEE 
 الإ ةجح مهل نكي مل «تاحضاو انتایآ ثعبلاب

 تنأ يخأ :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل مهّلوق

 0 کر ص ےس

OS 
 ا نا ورک

 E 1 1 را

 ناتار اکا کرکت 1

 aI ا قلو وتس

 الإ مدور نایک لاا هما يعوق لا 5
 | عينت كالا کای یکدم © وزعت
 تحصلوا موا تر ا5ھ رات َمَقيرمْكاَم |

 اكو نلوم كل مر ف رر لخت |
ET E SESE 

 اَهْفَبرال اسلا اف50 رخ

zl | 1 5 قس 4 نتا رطل املي 

 متنك نإ ءاوكله دق نيذلا انءابآ كعم نونمؤملاو

 .نولوقت ايف نيقداص
 مث «ةايحلا مكل ءاش ام ايندلا يف مكييحي ىلاعتو هناحبس هللا :ثعبلاب نيبذكملا نيكرشملا ءالؤمل -لوسرلا اهيأ- لق )7١(

 مث هيهتنامإ لع هللا ةردق نوملعي ال سالا رثكأ نكلو «ةيف ك ل ةمايقلا موي لإ ءايحأ اغيمج مكعمجب من اف مكي

 نم ىتوملا اهيف ثعبي يتلا ةعاسلا ءيجت مويو . ةيدوبعو ًاكْلُمواَقْلَح ضرألاو عبسلا تاومسلا ناطلس هناحبس هللو 0

ES I LO 

 :مه لاقيو

 .مكيلع مكلاعأ بتكت نأ ةظفحلا رمأت انك الإ ءصقن الو ةدايز ريغ نم مكلايعأ عيمجب ب مكيلع قطني انباتك اذه (59)

 لذ ديل ب هنن ف ا يشار ارتسلاو رمارأ اواتمارو الا و هوس ناب وعخأ جال ايان: ۰)

aهدعب زوف ال يذلا نيبما . 

E e 

 ؟باقعالو
 امو ؟ةعاسلا ام يردن ام : متلق « اهيف كش ال ٌةعاسلاو «قح مهروبق نم سانلا ثعبب هللا دعو نإ : مكل ليق اذإو (©"9)

 .ةينآ ةعاسلا نأ نيققحتمب نحن امو ءًامهوت الإ اهعوقو عقوتن

 هدأ



 5 نورس ا

A ُتاَكيَسَرْلاَدَبَو 
 را كرو و ياك َسوَوْلاَلِف

 اره تاء وذ کاب كلَ © نعت
 N و رمال اھم نوی لوبا 2-6

 م 3

 © نب 0 و

 قرار

  eا |

 فكر شهلا ضر ترمأوقحا َداَم ينور نود

 ركن ولنا البلم یکی ینو وسلا
 ج

 | نیا ود اوتيل @ تورص
 | 2 اع ياد نرخ ةا روب لاول عَ تحيتي

 .ةرقبلا ةروس لوأ يف

 تايآب نوبّذكي اوناك نيذلا ءالؤهل رهظو ()
 لزنو «ةحيبقلا لامعألا نم ايندلا يف اولمع ام هللا
 .نوئزهتسي هب اوناك ام ءازج هللا باذع نم مهب

 يف مككرتن مويلا :ةرفكلا ءالؤهل ليقو ()

 لمعلاو مكبرب نايإلا متكرت اك «منهج باذع
 امو «منهج ران مكنکسمو ءاذه مكموي ءاقلل

 .هللا باذع نم مكنورصني نيرصان نم مكل
 هللا باذع نم مكب لح يذلا اذه (55)

 ًاوزه هججحو هللا تايآ متذختا مكنأ ببسب

 ال مويلاف ءايندلا ةايحلا ةنيز مكتعدخو ءًابعلو
 ؛ايندلا ىلإ نور مهالو «رانلا نم نوجرخي

 .ًاح اص اولمعيو اوبوتيل
 همعن ىلع دمحلا هدحو ىلاعتو هناحبس هللف (””)

 ضرألاو تاومسلا بر «هقلخ ىلع ىصحت ال ىتلا

 نيعمجأ قئالخلا بر ءامهربدمو امهقلاخو
 لالجلاو ةمظعلا هناحبس هدحو هلو (۴۷)
 يف لامكلاو ةردقلاو ناطْلّسلاو ءايربكلاو
 ال يذلا زيزعلاوهو «ضرألاو تاومسلا

 هردقو هلاعفأو هلاوقأ ىف ذ ميكحلا ءبّلاغي

 .وهالإ هلإ ال ءسّدقتو ىلاعت «هعرشو

 *( فاقحألا ةروس

 ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس 4 محل (1)

 .هعنصو هريبدت يف ميكحلا ,بّلاغي ال يذلا زيزعلا هللا نم ليزنت نآرقلا اذه (۲)
 هدحو هودبعيف |مهقلاخ ةمظع دابعلا فرعيل لب ؛ىدس الو ًاثبع ال ,قحلاب الإ |مهنيب امو ضرألاو تاومسلا انقلخ ام ()
 اودحج نيذلاو .هدنع مولعم لجأ ىلإو مهنيب ايف لدعلاو قحلا اوميقيلو ؛مهتوم دعب دابعلا ديعي نأ ىلع رداق هنأ اوملعيو

 .نوركفتي الو نوظعتي ال .نوضرعم نآرقلا هب مهرذنأ امع .قحلا هلإلا وه هللا نأ

 نم اوقلخ ءيش ّيأ ينورأ هللا نود نم اههودبعت يتلا ناثوألاو ؛:ةهآلا متيأرأ :رافكلا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- لق (5)

 متنك نإ «ملع نم ةّيقبب وأ نآرقلا اذه لبق نم هللا دنع نم باتكب ينوتئا ؟تاومسلا قلخ نم بيصن هللا عم مه مأ ءضرألا
 .نومعزت |يف نيقداص

 راجشألاو راجحألا وأ تاومألا نم اهنأل ؛ًادبأ هءاعد بيجتست ال ةهآ هللا نود نم وعدي نمم لهجأو لضأ دحأ ال (5)

 .هرض وأ هعفن نع ةزجاع ءاهدبعي نّم ءاعد نع ةلفاغ يهو ءاهوحنو

o’ 



 االام تورتيلا شوال
aR 1| |5  

 ا نفك هتك ود هلا واک شالا حادا | باسحلل ةمايقلا موي سانلا رشح اذإو ()

 a كبل كيال ی ا يف ر یا ااا تک از جلا
 کک 5 ان رفاعي © نيب ا اهملع ركنتو «مهنم أًربتتو مهنعلت ءادعأ مهل 00 3 1 تاو ىهتمأ“ ہت :ىلت ىادعأ

 .اهايإ مهتدابعب
 ايه هديا هلم ل انتايآ نيكرشملا ءالؤه ىلع ىلعت اذإو (۷

 د رجلا ر واو هو 725 جَسيَبَو & مهءاج نيح اورفك نيذلا لاق «تاحضاو

 ديني ايما ردم 2 .رهاظ رحس اذه :نآرقلا

DEY 
 ًادمحم نإ :نوكرشملا ءالؤه لوقيأ لب (۸)

 :-لوسرلا اهيأ- مهل لق ؟نآرقلا اذه قلتخا

 اوعفدت نأ نوردقت ال مكنإف هللا ىلع هتقلتخا نإ

 .كلذ ىلع ينبقاع نإ ءائيش هللا باقع نم ينع

 يف نولوقت اب هاوس ءيش لك نم ملعأ هناحبس وه
 وهو «مکیلعو يلع ًادهاش هللاب ىفك «نآرقلا اذه

 نينمؤملا هدابعب ميحرلا «هيلإ بات نمل روفغلا
 تنك ام :كموق يكرشمل -لوسرلا اهيأ- لق (9)

 هللا لعفي ام يردأ امو .هقلخ ىلإ هللا لسر لوأ

 ايفو هب مكرمآ |يف عبتأ ام ءايندلا يف مكب الو يب
 الإ انأ امو «َّيلِإ هيحوي يذلا هللا يحو الإ هلعفأ

 .راذنإلا نيب ريذن

 ينب نم دهاش دهشو «هب مترفكو هللا دنع نم نآرقلا اذه ناك نإ ينوربخأ :كموق يكرشمل -لوسرلا اهيأ- لق(

 قّدصف «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبنب قيدصتلا نم ةاروتلا يف ام وهو «نآرقلا اذه لثم ىلع مالس نب هللادبعك ليئارسإ

 مالسإلا ىلإ قفوي ال هللا نإ ؟رفكلا دشأو ملظلا مظعأ الإ اذه لهف ًارابكتسا كلذ متدحجو «نآرقلا يف ءاج اب لمعو

 .هللاب مهرفكب مهسفنأ اوملظ نيذلا موقلا قحلا ةباصإو

 انومتقبس اما ريخ هب ءاج ام ىلع دمحم مكقيدصت ناک ول :هباونمآ نیذلل ملسو هيلع هللا لص دمحم ةوبناودحج نيذلا لاقو()

 .نيمدقألا سانلا نع روثأم «بذك اذه :نولوقيسف قحلا نم هيف مب اوعفتتي ملو نآر قلاب اوده ملذإو هب قيدصتلا ىلإ
 نآرقلا اذهو ءاهيف اب لمعو اهب نمآ نمل ةمحرو ءاهب نودتقي ليئارسإ ينبل ًامامإ ةاروتلا انلزنأ نآرقلا اذه لبق نمو (19)

 هللا اوعاطأ نيذلل ىرشبو «ةيصعملاو رفكلاب مهسفنأ اوملظ نيذلا رذنيل ؛يبرع ناسلب هانلزنأ ءبتكلا نم هلبق امل قدصم

 .ايندلا يف مهتعاطو مهنايإ يف اونسحأق

 نونزحي مه الو .هلاوهأو ةمايقلا موي عزف نم مهيلع فوحخ الف «هب نايإلا ىلع اوماقتسا مث «هللا انبر :اولاق نيذلا نإ ( 11

 .ايندلا ظوظح نم مهتامم دعب مهءارو اوفلخ ام ىلع

 .مهايند يف حلاص لمع نم اومَّدق ابو مه ىلاعت هللا ةح رب ًادبأ اهيف نيثكام ةنجلا لهأ كئلوأ )١5(
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 اَلا وس دورس س دالا رجل ا

 هتبحص يف نسحي نأ ناسنإلا انيصوو 1 )٠١(

KERدقف ء|تامن دعبو (بتايح يف مارب هيدلاول ا  
 کک کرس ع نول 9

 «بعتو ةقشم ىلع اهنطب يف ًانينج همأ هتلمح
 هلك ةدمو ءًاضيأ بعتو ةقشم ىلع هتدلوو

 يتلا قاشملا هذه ركذ ينو .ًارهش نوثالث هماطفو

 اهقح نأ ىلع ليلد بألا نود مألا اهلمحتت 29

 غلب اذإ ىتح .بألا تح نم مظعأ اهدلو ىلع 30| بص فهن ايس ییزو اراعا سخا نع

 غلبو «ةيلقعلاو ةيندبلا هتوق ةياهن ناسنإلا اذه لقول ھوا ىز
 را ا فا ير القا راو نوا ع نورا نڪو خا

 RÎ) مو ينلعجاو ءّيدلاو ىلعو لع اهتمعنأ يتلا كتمعن
 ينإ «يتيرذ يف يل حلصأو «هاضرت ًاح اص لمعأ 38 | ُلوُفَّقحهَنََدَعوَنَ وک

 كل نيعضاخلا نم ينإو «يبونذ نم كيلإ تبت

١6 

 كح ا

A 
7 

 | ابيع دیکر ه5
 نيداقنملا كيهنو كرمأل نيملستسملاو ةعاطلاب 5 ديم نيون 0 كل
 .كمكخ | نوال فوم راغ ھور اوامر 7

wl 2 27 5 00ارتکاب ی  NGاولمعام نسحأ مهنم لبقتن نيذلا كئلوأ )1١( 51| لح ف  
 يف مهتائيس نع حفصنو «لامعألا تاح اص نم 8 کک عَن 9 مولانا ھيس 4 مهد اوایل

 مهاندعو يذلا دعولا اذه «ةنجلا باحصأ ةلمح رو اروا ارتكب ٍضّناَلا فَ نوری ر

 .هيف كش ال يذلا قحلا قدصلا دعو وه هب

 ناهيإلا ىلإ هاوعد ذإ هيدلاول لاق يذلاو (۷)

 ملف اوكلهف لبق نم ممألا نم نورقلا تضم دقو يح يربق نم جرخأ نأ يننادِتأ مكل ًاحبق :ثعبلاب رارقإلاو هللاب

 ال قح ثعبلاب هللا دعو نإ ءًاح اص لمعاو قّدصو نمآ كليو :هل نيّلئاق هتياده هللا نالأسي هادلاوو ؟دحأ مهنم ثعبُي

 .مهبتك نم لوقنم «ليطابألا نم نولوألا هرّطس ام الإ هنالوقت يذلا اذه ام :امط لوقيف «هيف كش

 ّنِم مهلبق نم تضم ممأ ةلمج يف هطخسو هتبوقع مهب تَّلحو «هللا باذع مهيلع بجو مهتفص هذه نيذلا كئلوأ (14)

 .باذعلاب ميعنلاو «لالضلاب ىدهلا مهعيبب نيرساخ اوناك مهنإ «بيذكتلاو رفكلا ىلع سنإلاو نجلا

 َقفَو ىلع لك ءايندلا يف اهولمع يتلا مههلامعأب ؛ةمايقلا موي هللا دنع لزانم رشلا لهأو ريخلا لهأ نم قيرف لكلو (15)

 .مهتانسح نم صقنب الو «مهتائيس يف ةدايزب نوملظُي ال مهو «مهلامعأ ءازج هللا مهيفويلو ؛هتبترم

 متعتمتساو ايندلا مكتايح يف مكتابيط متبهذأ دقل :ًاخيبوت مهل لاقيف «باذعلل رانلا ىلع اورفك نيذلا ضرعي مويو )٠١(
 نوج رخت متنك ابو «قحلا ريغب ضرألا يف نوربكتت متنك اهب ؛رانلا يف ناوهلاو يزخلا باذع نورت -رافكلا اهيأ- مويلاف ءاهب 5 : £2 ا و 1 ,

 .هللا ةعاط نع



 ُددلاِيلَحدَيَوفاَفَحَتَارهَم ا ا خا ادوهدلا يبت -لوتصرلا اياد راو ۲
 ا 000 ل نأ هموق رذنأ نيح «نيدلا يف ال بسنلا يف داع

 ةفورعملا مهلزانم يف مهو .هللا باقع مهب لحي

 بونج ةريثكلا لامرلا يهو ««فاقحألا»ب

 اهموق راذنإب لسرلا تضم دقو «ةيبرعلا ةريزجلا
 يف ًائيش هللا عم اوكرشت ال نأب :هدعبو دوه لبق

 هر ناد ةاخأ 5 هل ب

 e قلا موي وهو «هلوه مظَعَي
 < E ئا ٠ ةدابع نع انفرصتل ؛كتوعدب انتتجأ :اولاق (1؟)
 هيف نامی افر دنر ۵ تیرا وتلا 8 نم تنك نإ «باذعلا نم هب اندعت اهب انتأف ؟انتهلآ

 َرْهْفَمَسَرْهْتَعَوَآَف داوا اوات ام 9 .كدعوو كلوق يف قدصلا لهأ

 تاكنون 6إ ءىس شر ھند وره صبا لر تقوب ملعلا امنإ :مالسلا هيلع دوه لاق ()
 EEC کھ لآ امنإو هللا دنع باذعلا نم هب متدعو ام ءيجم
 ينلسرأ ام هنع مكغلبأ «مكيلإ هللا لوسر انآ

 مكلاجعتسا يف نولهجت ًاموق مكارأ ينكلو «هب

 .هللا ىلع مكتأرجو «باذعلا
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 رورو 3
 س n ا ًاضراع هولجعتسا يذلا باذعلا اوأر املف (۲۶)

 هه ا @ 2
 ترج

 باحس اذه : اولاق مهتيدوأ ىلإ ًاهجتم اهجتم ءامسلا يف

 .هومتلجعتسا يذلا باذعلا ضراع وه لب «متننظ اى ةمحر و ثيغ ضراعب وه سيل :مالسلا هيلع دوه مهل لاقف ءانل رطمم

 .عجوم ملؤم باذع اهيف حير وهف
 اوناك يتلا مهنكاسم الإ ءيش مهدالب يف ىرُيال اوحبصأف «هتئيشمو اهير رمأب هكالهب تلسرأ امم هب رمت ءيش لك رّمدت (15)

 مهنايغطو مهمرج ببسب ؛نيمرجملا موقلا يزجن ءازجلا اذه لثم .اهونكسي

 هب نوعمسي ًاعمس مه انلعجو «شيرق رافك رشعم هيف مكنكمن مل وحن ىلع ايندلا يف نيكمتلا بابسأ داعل انرّسي دقلو (17)

 ججحب نوبّذكي اوناك ذإ ًائيش مهنع نغت ملف «مهيلع هللا طخسي یف اهولمعتساف ءاهب نولقعي ةدئفأو ءاهب نورصيي ًاراصبأو

 .نيرفاكلل ريذحتو «هنأش لج هللا نم ديعو اذهو .هولجعتساو هب اورخس ام باذعلا نم مهب لزنو «هللا

 ججحلا عاونأ مه نيبو ءاهشورع ىلع ةيواخ اهانلعجف «دومثو داعك ىرقلا نم «ةكم» لهأ اي مكلوح ام انكلهأ دقلو (۷)

 .هتايآو هللاب رفكلا نم هيلع اوناك امع نوعجري مهلعل ؛تالالدلاو

 مه عفشتل ؛مهبر ىلإ اهب نوبرقتي ًانابرق اهتدابع اوذختا يتلا مهنا ةيلاخلا ممألا نم مهانكلهأ نيذلا ءالؤه رصن اّلهف (1)

 .ةهلآ مهايإ مهذاختا يف نورتي اوناك امو مهيذك كلذو «مهنع اوعفاد الو ءمهوبيجي ملف «مهتمآ مهنع تّلِض لب «هدنع



 ُ رتيل كابا
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 ا اواو
 2 و و

 ااا وضل ل ر
 وم دب نم زنات ڪا عيسا اتوا 6
 هم رقت قرط او یک لید 5 هدي لَو م

 ت الو و هَل یاد اوب یجا
 آیا تیما نمو رب لآ ياع ا

 كيلوا يلدز نورنا سیا الاف

 توسل قىرا ها أَن اريل © نیب ل

 قوتك و يخل عبدك ريفيو ألا
 أ راكالڪ وردك اس ES رعي ریو یش

 و راج ه٠

 وك لر و 31 م
 0 ان[ ل ك4

 «كيلإ انثعب نيح -لوسرلا اهيأ- ركذاو (29)

 الف «نآرقلا كنم نوعمتسي نجلا نم ةفئاط

 رقي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرو اورضح

 «نآرقلا عمتسنل ؛اوتصنأ :ضعبل مهضعب لاق

 هوعو دقو «نآرقلا ةوالت نم لوسرلا غرف الف

 نيرذحمو نيرذنم مهموق ىلإ اوعجر «مهيف راو

 .هب اونمؤي مل نإ هللا سأب مه

 نم لزنأ ًاباتك انعمس انإ انموق اي :اولاق (۳۰)
 يتلا هللا بتك نم هلبق امل ًاقدصم «یسوم دعب

 «باوصلاو قحلا ىلإ يده «هلسر ىلع اههزنأ
 .ميقتسم حيحص قيرط ىلإو

 ام ىلإ ًادمحم هللا لوسر اوبيجأ انموق اي (۳۱)

 «هب مكءاج اهب اولمعاو هوقّدصو «هيلإ مكوعدي
 باذع نم مكذقنيو «مکبونذ نم مكل هللا رفغي

 .عجوم ملؤم

 هيلإ اعد ام ىلإ هللا لوسر بجمال نمو (۳۲)

 «هتبوقع دارأ اذإ ضرألا يف هللا زجعمب سيلف

 «هباذع نم هنوعنمي راصنأ هللا نود نم هل سيلو

 ءايحإ ىلع رداق ؛نهقلخ نع زجعي ملو «قبس لاثم ريغ ىلع ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا هللا َّنأ اوملعي مو اولَمَعأ (۳)

 .ريدق ءيش لك ىلع هنإ «ءيش هزجعي ال يذلا ىلاعت هللا ىلع ريسي رمأ كلذ ءىلب ؟الوأ مهقلخ نيذلا ىتوملا

 ىلب :نيلئاق نوبيجيف ؟قحلاب باذعلا اذه سيلأ :مه لاقيف باذعلل منهج ران ىلع اورفك نيذلا ضَرْعُي ةمايقلا مويو (۴)

 .ايندلا يف هنوركنتو رانلا باذع نودحجت متنك اب باذعلا اوقوذف :مه لاقيف «قحلا وه انّيرو

 مهو- كلبق نم لسرلا نم مزعلا ولوأ ربص اك كل نيبذكملا كموق ىذأ نم كباصأ ام ىلع -لوسرلا اهبأ- ربصاف ()

 مل مهنأك هنوريو عقي نيحف ؛باذعلا كموقل لجعتست الو -مهنم تنأو ىسيعو ىسومو ميهاربإو حون :-روهشملا ىلع

 .هتعاطو هرمأ نع نوجراخلا موقلا الإ هللا باذعب كلي الو .مهريغلو مهل غالب اذه «راهن نم ةعاس الإ ايندلا يف اوثكمي



 َنوُرَسِعْلاَوسِداَسلا رجلا

 ياها تت 4 دمحم ةروس

 قر 57006 ل ا ٤ هدحو قحلا هلإلا وه هللا نأ اودحج نيذلا )١(
 2 91 2 : بهذا «هنید نع سانلااودصو «هل كيرشال

SE:١ ا  

 اوما تحيا واوا وم .اهببسب مهاقشأو ءاهلطبأو مهامعأ هللا

 دم ا سرو اوټ اوقّدصو هعرش اوعبّناو هللا اوقّدص نيذلاو (؟)
 امانا ويب 12 هيلع هللا لص دمحم ىلع لزنأ يذلا باتكلاب

 1 ا ب ءمهبر نم هيف كشال يذلا قحلا وهو «ملسو
 یا تسد اھم ني نيا ا 0

 دامو دعاسات ود فرو مآ اإ ايندلا يف مهنأش حلصأو ءاهيلع مهبقاعي ملف
 1 0 .ةرخآلاو

 1 5 ك نيذلانأ هببس ىده لاو لالضإلا كلذ (۳)

 نيذلاوٍضْعَبي | نيذلا نأو هوعاطأف ناطيشلا اوعَبَتا اورفك
 ورمل رار عدل بش يو ا امو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا اوبا اونمآ
 رکا اسر يو ا يع ل لا 7 7 هّلعِف ىلاعت هللا نب داو وتلا ته هدا
 5 و ر ناقحتسي اب نايإلا لهأو رفكلا لهأ نيقيرفلاب

 .هبساني ام لاكشألاو لاثمألا نم

 نيذلا -نونمؤملا اهيأ- متيقل اذإف )-١(

 «لاتقلا مهوقدصاف برحلا تاحاس يف اورفك

 مهومتفعضأ اذإ ىتح «قانعألا مهنم اوبرضاو

 دیق اومكحأف «مهتکوش مترسكو «لتقلا ةرثكب

 ريغب مهرسأ كفب مهيلع اوُنُمَت نأ امإف :ىرسألا
 .برحلا ىهتنت نت ىتح كلذ ىلع اوّروتساو ءاولَتْقُي وأ اوُقَرَمسُي نأ امإو ؛هريغ وأ لاملاب مهسفنأ اودافي نأ امإو ,ضوع

 نيرفاكلا نم نينمؤملل رصتنال هللا ءاشي ولو «مهنيب مايألا ةلوادمو نيرفاكلاب نينمؤملا ءالتبا يف روكذملا مكحلا كلذ

 ليبس يف اولتف نيذلاو . .هنيد مكب رصنيلو مهب مكربتخيل ؛داهجلا عرشف « ا

 مهلاح حلْضُيو ؛هتاضرمو هتعاط ىلإ ايندلا يف مهتايح مايأ مهقفويس «مهلامعأ باوث هللا لطي نلف نينمؤملا نم هللا
 هتلمج نمو- هب مهرمأ امب مايقلل مهقفوو «مهل اهتعنو اهب مهفّرع ةنجلا مهلخديو «ةرخآلاو ايندلا يف مهباوثو مهرومأو
 .اهب مهلزانم ةنجلا اولخد اذإ مهفّرع مث «-هليبس يف ةداهشلا

 لاثتماو «هباتکب مكحلاو «هلیبس يف داهجلاب هللا نيد اورصنت نإ «هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اهيأ اي (۷)
 .لاتقلا دنع مكمادقأ تبثيو ؛مكتادعأ ىلع هللا مكر صني «هيهاون بانتجاو «هرماوآ

 ىلص دمحم هيبن ىلع لزنملا هللا باتك اوهرك مهنأ ببسب كلذ ؛مهلامعأ باوث هللا بهذأو «مه ًاكالهف اورفك نيذلاو (4 8)
 .ناطيشلا ةعاط يف تناك اهنأل ؛مههامعأ لطبأف «هب اوبذكف «ملسو هيلع هللا

 ؛مهرايد مهيلع هللا رمد ؟باقعلا نم مهلبق ةبذكملا ممألاب لح اهب نيربتعم هللا ضرأ يف رافكلا ءالؤه ْرِسَيملفأ(١٠)

 .ممألا كلتب تلح يتلا ةبقاعلا كلت لاثمأ نيرفاكللو

 يو ال نيرفاكلا نأو «مهريصنو نينمؤملا يلو هللا نأ ببسب ؛رفكلا قيرفو ناميإلا قيرف نيقيرفلاب هانلعف يذلا كلذ )1١(
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 رمح روس هوما شالا ا

 هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا لخدي هللا نإ (۱) ع .م لااا م اا
 تحت نم يرجت تانج تاحلاصلاارلمعو 8 N ا

 لثمو «مه ٌةَمِركَت راهنألا اهراجشأو اهروصق 2 و ایک ومت ادر کینو ا 2
 لثمك ءايندلاب مهعتمتو مهلكأ يف اورفك نيذلا هر

 .ىوأمو مهل نكسم منهج رانو «هريغ نود ا( تھ و را
 نماسأب دشأ اوناك ىرق لهأ نم ريثكو (۱۳) 43 لثم © ا

 يتلا -«ةكمد يهو لوس رلا ايأ- كتيرق لهأ 4| نرل نقرهنأك سا رجعوا اوا 1
 ملف اا نم نر ر نار + رك زالة نورك نر رک نةرنأورةفعلع

 هبر نم حضاو ناهرب ىلع ناك نمفأ (۱5)
 3 ES رتو کک اف
 ناطيشلا هل نّسح نمك «هتینادحوب ملعلاو 5 اقع دیک کرہ رامن تقع 77

 ال ؟ناهرب الو ةجح ريغ نم هريغ ةدابعو هللا 5 8 7 31 اا أ ةبصعم نم سفن هيلإ تعدام عتاو هلمع حبق ا قيلولة وتَح

 نا تأ او رخ کوه وجت لعل لاعبينا
 2 2 2 ا 00

 اهيف :نيقتملا هللا اهدعو ىتلا ةنجلاةفص )٠١( | اسلا الإدورطتب لم روفر تا یک خرد 7
 مل نبل نم راهنأو «رّيغتم ريغ ءام نم ةميظع ٌراهنأ م اجر امرنا اجد ةا نأ 2

 «لوبر 6 د رمح نم راهنأو م ت ری : 0 E ا نوبراشلا هب ذذلتي رُخ نم راهنأو «همعط ربع N ود

 نم هطلاخي امم يفض دق لسع نم رامنأو |

 عيمج ةنجلا هذه يف نيقتملا ءالؤهو «بئاوشلا

 مظعأو ءاهريغو هكاوفلا فلتخم نم تارمللا

 نم له ؛مهبونذ نع ٌرواجتلاو تسلا كلذ نم
 ؟مهءاعمأ عطقف هرح ةدش يف ىهانت ءام اوسو ءاهنم جرخي ال رانلا يف ثكام وه نّمك ةنجلا هذه ين وه

 كسلجم نم اوفرصنا اذإ ىتح ءافافختساو مهنم ًانواهت ؛مهف ريغب -يبنلا اهيأ- كيلإ عمتسي نَم نيقفانملا ءالؤه نمو ()

 هللا متخ نيذلا كئلوأ ؟نآلا دمحم لاق اذام : -ءازهتسالا ليبس ىلع- هللا باتكب ملعلا لهأ نم كسلجم اورضح نملاولاق

 .لالضلاو رفكلا يف مهءاوهأ اوعبتاو «هيلإ يدتهت الو قحلا هقفت الف «مهبولق ىلع

 .مه اه رسيو «یوقتلل مهقفوو «مهاده كلذب يوقف «ىده هللا مهداز قحلا عابتال اودتها نيذلاو (1)

 نمف «كلذب اوعفتني ملو اهتامالع ترهظ دقف ةا جف مهئيجت نأ اهب اودعو يتلا ةعاسلا الإ نوبذكملا ءالؤه رظتني ام (1)

 ؟ةعاسلا مهتءاج اذإ ركذتلا مه نيأ

 مكفرصت ملعي هللاو . تانمؤملاو نينمؤملل رفغتساو «كبنذل رفغتساو .هللا الإ قحب دوبعم ال هنأ -يبنلا اهيأ- ملعاف )١9(

 .ًاليل مكمون يف مكرقتسمو راهن مكتظقي ف

0*۸ 



 :هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا لوقيو (۲۱۰۲۰)

 رھا فب ءرافلا ذاهجب ارات لا نم ةر رش تلر اه

 اا ضئارفلاو نايبلاب ةمكحم ةروس تلزنأ اذإف
 ره لوف ٌبَوَمْلا حرم دلع هدأت کرک ا كليف يرق ن یا با هاهذل اهي ركذو

 التستر e -يبنلا اهيأ- كيلإ نورظني قافنو هللا نيد يف

 2 راف ترا رعت بعينك لق يذبل رط
 هلا اوعيطي نأ ضرم مهءولق يف نيذلا ءالؤمل

 بجو اذإف .عرشلل اقفاوم ًالوق اولوقي نأو
 نوقفانملا ءالؤه هرك هضْرَقِب هللا رمأ ءاجو لاتقلا

O) 
  ETاا رڪ تاک 5

0 

 | الا بنساك © هَرص یاره صا ا
 6 هربت عاوز ت حلا ©لاقأ ولف نأ ناكل لمعلاو ناميإلا يف هللا اوقدص ولف ءكلذ
 | ادر سوط اا ید ھل اھ کام دہ .ةفلاخملاو ةيصعملا نم مهل ًاريخ
 مارکس تريلة زل "كاك عر الأ ةنسو هللا باتك نع متضرعأ نإ مكلعلف (۲۲)

 © خت 000 ٠ يا اوصمت نأ حلستو هيله لص دمع يب
 ل7 اوعطقتو ءءامدلا اوكفستو هب اورفكتف ءضرألا
 .مكماحرأ

 هتمحر نم هللا مهدعبأ نيذلا كئلوأ (3)

 «هنورصبي الو مهعفني ام نوعمسي ال مهلعجف

 .اهترثك عم هللا ججح اونيبتي ملف

 نآرقلا ظعاوم نوقفانملا ءالؤه ربدتي الفأ )١4(

 ةقّلغم بولقلا هذه لب ؟هججح يف نوركفتيو
 .هربعو هللا ظعاوم ربدتت الف «نآرقلا اذه يناعم نم ءىش اهيلإ لصي ال

 مهل نيز ناطيشلا «قحلا مه حصو ام دعب نم هللا ًارافك مهباقعأ ىلع اوعجرو «ناهيإلاو ىدهلا نع اوُدترا نيذلا نإ (؟5)

 .لمألا يف مه َّدمو ؛مهاياطخ
 رمألا ضعب يف مكعيطنس :هللا لزن ام اوهرك نيذلا دوهيلل اولاق مهنأ ببسب ؛رفكلا يف اوداهتي ىتح مه دادمإلا كلذ ۲١(

 ايف هللا ريغ ةعاط نم ملسملا رذحيلف «هنورسيو ءالؤه هيفخي ام ملعي ىلاعت هللاو «هلوسر رمأو هللا رمأل فالخ وه يذلا

 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسر رمأو «هناحبس هللا رمأ فلاخي

 ؟مهرابدأو مههوجو نوبرضي مهو مهحاورأ ةكئالملا تضبق اذإ مهاح فيكف (70)

 هيضري ام اوهركو «ناطيشلا ةعاط نم مهيلع هللا طخسأ ام اوعبتا مهنأ ببسب ؛هولانو هوقحتسا يذلا باذعلا كلذ (18)

 ريغو محر ةلصو ةقدص نم مهلاعأ باوث هللا لطبأف «مهيلع هضرتفا امدعب رافكلا لاتق هنمو «حلاصلا لمعلا نم مهنع
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 .كلذ

 نم قداصلا زيمي هللا نإف ىلب ؟هلهأو مالسإلل دقحلاو دسحلا نم مهيولق يف ام جرخُي نل هللا نأ نوقفانملا يظأ لب (۹)

 .بذاكلا



 دمحم ةزوس َنوَرَسِعلاَو سوال 0

 ا ريا اهلخما واوا وخصم هيلة

 ايف مهنفرعتلو «مهيف ةرهاظ تامالعب مهتفرعلف A SCE هاتي
 ا ا ل 0 ارتي الوان

 لامعأ الو هعاطأ نَم لامعأ هيلع ىفخت ال ىلاعت

 .قحتسي اهب الك يزاجيسو ؛هاصع نم
 لاتقلاب -نونمؤملا اهيأ- مكنربتخنلو )١(

 هناحبس هملع ام رهظي ىتح هللا ءادعأل داهجلاو أ 2 و و ا

 ىلع رب 0 | لمازيمنل و : ا لیس لا نهد ربصلاو مكنمداهجلا ًاهأزيمنل ؛لزألا یف وتوو کاک

 «مكلاعفأو مكلاوقأ ربتخنو «هللا ءادعأ لاتق ا 8 2
 NÎ نق 35 اےک

 اکا یک ارق 4 دهر هنري
 قحلا هلإلا وه هللا نأ اودحج نيذلا نإ(05) الآ جري لکو کیم کاو نوال ارش ا

 «هنيد نع سانلا اودصو «هل كيرش ال هدحو ردن ايا 0
 8 9 Ne 0 | 5 و ر رس ۴ و 7 ل

 ءملسو هيلع هللا لص هللا لوسر اوفلاخو ا ی نإ کوم ادل > €

 ةلؤكرشأع ھر لست شا ا و تايآلاو ججحلا مهت ةءاج ام دعب نم هوبراحف € 0

 ؛ايندلا يف اهولمع يتلا ماع باوث لطْبيسو |( ل 06 أ همم سام ع 2
 ايش هللا نيد اورضي نل .هللا دنع نم يبن هنأ

 .ىلاعت هللا هجو اهب اوديري مل مہنأل ناور فلا
 اولمعو هلوسرو هللا اوقدص نيذلا اهمأ اي ()

 امهرمأ يف لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ هعرشب

 رفكلاب مكلامعأ باوث اولطبت الو ءامهيمنو
 .ىصاعملاو

 هلا رفغي نلف كلذ ىلع اوتام مث «هنيد نع سانلا اوُدصو هل كيرش ال هدحو قحلا هلإلا وه هلا نأ اودحج نيذلا نإ (74)

 .داهشألا سوؤر ىلع مهحضفيو «مهرفك ىلع مهل ًاباقع مهبذعيسو «مه

 «ةملاسملاو حلصلا ىلإ مهوعدتو ؛مه اتق نع اونّبْجَتو ءنيكرشملا داهج نع -هلوسرو هللاب نونمؤملا اهيأ- اوفعضت الف )١(

 .ءادعألا ىلع رّمَظلاو رصنلاب ةميظع ةراشب كلذ يفو .هدييأتو هرصنب مكعم ىلاعت هللاو «مهيلع نولاعلاو مهل نورهاقلا متنأو

 .مكلامعأ باوث هللا مكصقني نلو

 مكتؤي «هیصاعم بانتجاو هضئارف ءادأب هللا اوقتتو هلوسرو هللاب اونمؤت نإو .رورغو بعل ايندلا ةايحلا امسنإ ( ۴۷ 0

 حليف .مكلاومأ مكلأسي نإ .اهضعب جارخإ مكلأسي لب ءةاكزلا يف اهعيمج مكلاومأ جارخإ مكلأ سي الو ءمكلامعأ باوث
 .هلذب نوهركت ام مكنم بلط اذإ دقحلا نم مكبولق يف ام رهظيو ءاهايإ هوعنمتو اهب اولخبت ,مكدهجيو مكيلع
 لا ليبس يف ةقفنلاب لحب نم مكنمف «هنيد ةرصنو هللا ءادعأ داهج يف ةقفنلا ىلإ نوَعْذُت -نونمؤملا اهيأ - مدتنأ اه(

 هرمأ لاثتماو هللاب ناميإلا نع اولوتت نإو ءهيلإ ءارقفلا متنأو مكنع ينغلا وه ىلاعت هللاو ءهسفن نع لخبي (منإف لَخْبَي نمو

 هليبس يف نودهاجيو «هلوسر نوعيطيو هنوعيطي لب هللا رمأ نع يلوتلا يف مكلاثمأ اونوكي ال مث .نيرخآ موقب تأيو هس
 .مهسفنأو مهاومأب

o): 



 حنا روس وتلا سوالي
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 ‡ حتفلا ةروس إ#
 «نيبم ًاحتف -لوسرلا اهيأ- كلانحتفانإ )١(

 و 6 اج ا وهو كودع ىلع كرصنيو كنيد هيف هللا رِهْظُي

 اخ بيئات دلت ل مهضعب اهببسب سانلا َنِمَأ يتلا «ةّيبيدحلا» ةنده
 ماطر كيده كَمَا نكمتو فلا نيدل ةوعدلا ةرئاد تعستاف اصعب

 © دزعارسن َةَرضَتيَو 60 نم مالسإلا ةقيقح ىلع فوقولا ديري نم
 هنيا یا5 ویز هللا نيد يف ةدملا كلت يف سانلا لحخدف «هتفرعم

 رو مر ےس ع 7م و(  |رهاظ يأ ءانيب وف ا ف فا رهاظ يأ ءانيبم احتف هللا اس كلذلو ؛ًاجاوفأ
 و هلل نار ضرالاو 9 ا

 ى قرب تّ 6 كل هانرّكيو «حتفلا كلذ كل انحتف (۳۲)

 بدراً ع ارو ہلا دنع تل لک ناھ تاس «رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل

 نيا يكرمون ي 7 فلا 2 قفل 3 تاعاطلا نم حتفلا اذه نم لصح ام ببسب

 مجعد ص EN ی ےب 0 _ رع هتمعت يو .تاقشمل ب | نم هتلمحت امبو ةريثكلا

 دعو أدري 2 س ع وَلا توتي «كئادعأ ىلع كرصنو كنيد راهظإب كيلع

 هيف جوعال نيدلا نم ًأيقتسم ًاقيرط كدشريو عج یو ھ ایت تا وهجر أ اوره

 6® اى حدر یزع هناك رال ت ر .مالسإلا هيف فُعضَيال ًابوق ًارصن هللا كرصنيو
 ر 222201 بولق يف ةنينامطلا لزنأ يذلا هللا وه (4)

 2ك اونیو اكو ابو ادهم ک مر ر «تنكسف «ةّييدحلا» موي ةلوتنرو طاب نالا

 ديب تسخیر ارت ا ًاعابتاو هللًاقيدصت اودادزيل ؛اهيف نيقيلا خسرو
 :١ هناحبس هللو .مهعابتاو مهقيدصت عم هلوسرل

 مهب رصني ضرألاو تاومسلا دونج ىلاعتو

 .هعنصو هريبدت يف [يکح «هقلخ حلاصمب [يلع هللا ناكو .نينمؤملا هدابع

 يس مهنع وحميو «ًادبأ اهيف نيثكام «رابألا اهراجشأو اهروصق تحت نم يرجت تانج تانمؤملاو نينمؤملا هللا لخديل (0)
 .بولطم لكب ًارَمَضو «مغ لك نم ةاجن هللا دنع ءازجلا كلذ ناكو هيلع مهبقاعي الف ءاولمع ام

 ىلع هعم نينمؤملاو هيبن رصني نل هنأ هللاب ًائيس ًاَنظ نونظي نيذلا تاكرشملاو نيكرشملاو تاقفانملاو نيقفانملا هللا بذعيو (5)

 ّدعأو «هتمحر نم مهدرطو «مهيلع هللا بضغو «مهُءوسي ام ٌّلكو باذعلا ةرث اد رودت ءالؤه ىلعف «هنید رهظُي نلو «مهئادعأ

 .هيلإ نوريصي ًالزنم تءاسو «من منهج ران مهل

 e يطل وو وا اسر ع

 «ةنجلاب كعاطأ نل ًارشبمو «مهيلإ هب كانلسرأ ام مه ًانيبم «غالبلاب كتمأ ىلع ًادهاش -لوسرلا اهيأ- كانلسرأ انإ(48)

 لوأ هوحبستو «هللا اومظعتو «هنيد رصنب هللا اورصنتو ءهلوسرو هللاب اونمؤتل ؛لجآلاو لجاعلا باقعلاب كاصع نمل ًاريذنو

 .هرخآو راهنلا
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 تلاش وزوار سوالي

 رھ 5 ٠
 س © ًميِظَعارََ هيت

oT 1 

 گا یک
 1 ناس لاَ 2

 ات
 ر3ز لوسا بق

 هر ا را دو
 کا 2

 س بايو اش نلرو ضر الو توسل

 نل زه

 -يبنلا اهيأ- كنوعيابي نيذلا نإ )٠١(

 للا نوعيابيامنإ لاتقلا ىلع «ةّيبيدحلا»ب

 دي .هناوضرو هتنج ءاغتبا هعم دقعلا نودقعيو

 «مهلاوقأ عمسي مهعم وهف «مهيديأ قوف هللا

 «مهرهاوظو مهرئامض ملعيو «مهناکم ىريو

 ىلع كلذ لابو دوعي امنإف هتعيب ضقن نمف
 ربصلا نم هيلع هللا دهاع امب ىفوأ نمو ءهسفن
 دمحم هيبن ةرصنو هللا ليبس ىف ودعلا ءاقل دنع

 «ًاليزج ًاباوث هللا هيطعيسف «ملسو هيلع هللا یلص

 ىلاعت هلل ديلا ةفص تابثإ ةيآلا يفو .ةنجلا وهو

 .فييكت الو هيبشت نود «هناحبس هب قيلي امب

 اوفّلخت نيذلا -يبنلا اهنأ- كل لوقيس )١١(

 اذإ «ةكم» ىلإ كعم جورخلا نع بارعألا نم

 كبر لأساف ءانولهأو انلاومأ انتلغش :مهتبتاع

 الو «مهتنسلأب كلذ نولوقي ءانفلخت انل رفغي نأ

 مكل كلمي نمف :مل لق ؛مهبولق ين هل ةقيقح
 سيل ؟ًاريخخ وأ ارش مكب دارأ نإ ًائيش هللا نم
 ملعي ال هللا نأ نوقفانملا ءالؤه نظامك رمألا

 هنإ لب ءقافنلا نم مهنطاوب هيلع توطناام

 هيلع ىفخي ال ءاريبخ نولمعي اهب ناک هناحبس
 .هقلخ لامعأ نم ءيش

 هعم نمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ متننظ مكنإ لب ؛لهألاو لاومألاب مكلاغشنا نم متمعز امك رمألا سيلو )١1١(

 هيبن رصني نل هللا نأ ًاعيس ًانظ متننظو «مكبولق يف كلذ ناطيشلا نّسحو ءًادبأ مكيلإ نوعجْرَيالو «نوكلُهَيس هباحصأ نم

 دِ را 0 امد

 وهب واک

 لات او د لب نولو ا

 .مكيف ريخ ال ىكْلَم ًاموق متنكو ؛مهئادعأ ىلع هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم

 انددعأ انإف «باقعلل قحتسم رفاك هنإف «هعرشب لمعيو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر هب ءاج ابو هللاب قّدصي مل نمو (1)

 .رانلا يف ريعسلا باذع نيرفاكلل
 هللا ناكو .ءاشي نم هلدعب بّذعیو «هبنذ رتسيف ءاشي نمع هتمحرب زواجتي «امههيف امو ضرألاو تاومسلا كلم هلو )١5(

 .هب احر «هيلإ بات نمل ًاروفغ ىلاعتو هناحبس
 بهذن انوكرتا :اهب هللا مكدعو يتلا «ربيخ» مئاتغ ىلإ كباحصأو تنأ - يبتلا اهيأ- تقلطنا اذإ نوفًلخملا لوقيس (15)

 نم انل لاق ىلاعت هللا نأل ؛«ربيح» ىلإ انعم اوجرخت نل :مهل لق .مكل هللا دعو كلذب اورّيغي نأ نوديري «(ربيخ» ىلإ مكعم

 مل هللا نإ .نولوقت امك رمألا سيل :نولوقيسف ءانعم ؛ةّيبيدحلا» دهش نمل يه «ربيخ» مئانغ نإ :«ةنيدملا» ىلإ انعوجر لبق
 اوناك لب ءاومعز امك رمألا سیلو «ةمينغلا مكعم بيصن الثل ؛مكنم ًادسح مكعم جورخلا نم اننوعنمت مكنإ ءاذهب مكرمأي
 .اريسي الإ نيدلا رمأ نم مهيلع امو مه ام هللا نع نوهقفي ال
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 مهو- بارعألا نم اوُفّلت نيذلل لق(
 موق لاتق ىلإ نوعدتس :لاتقلا نع -ودبلا

 وأ مهنولتاقت «لاتقلا يف ديدش سأي باحصأ

 ايف هللا اوعيطت نإف «لاتق ريغ نم نوملسي
 «ةنجلا مكتؤي موقلا ءالؤه لاتق نم هيلإ مكاعد

 ريسلا نع متفلخت نيح متلعف امك هوصعت نإو
 .«ةكم) ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم

 .اعجوم اباذع مكبذعي

 -سانلا اهيأ- مكنم ىمعألا ىلع سيل (۱۷)

 مثإ ضيرملا ىلع الو «مثإ جرعألا ىلع الو «مثإ

 مدعل ؛نينمؤملا عم داهجلا نع اوفّلختي نأ يف

 هلخدي هلوسرو هللا عطي نمو .مهتعاطتسا

 اهراجشأو اهروصق تحت نم يرجت تانج

 نع فّلختيف هلو سرو هللا صعي نمو «رابنألا

 .ًاعجوم ًالؤم ًاباذع هبذعي «نينمؤملا عم داهجلا
 نيح نينمؤملا نع هللا ىضر دقل (۱۹ .۸)

 كمر یا دغ ااا فرا
 ام هللا ملعف -«ةّيبيدحلا» يف ناوضرلا ةعيب يه

 قدصلاو ناميإلا نم نينمؤملا ءالؤه بولق يف
 تّبثو مهيلع ةنينأمطلا هللا لزنأف ءءافولاو

aEاَنوَعْمَس بارلا م  

 اودا بک اک

 حْنَفلا ٌةَروُس دورنا ساتر

 د مابي قل
 حاره ریز داوي ناب ومايا رهو

 | سل © دعت لج فرتكه ناو
 را رک نقلا ا حوش
 : يع تج هلي کک عطب
 ا فَ د: بَ دنا
 قاتلا تخدش اوزار
 ناموا ودفع ةا لوك هول

 2 3 TRT .اریرع هلان

 E لکو هو زکر ڪک لج اهون کما
 7 رص يِ َنيمْؤُم هيَ کت ورکس الآ

sS5| ايما طا قامي  
 رکو و ھ کیر یت لڪ کا

 هس ریا رای تویتر بدا لآ و اک 5
 هلو و

 ا جلو ليکي تلح 9 عي

 دوه لاومأ نم اهنوذخأي ةريثك مناغمو «(ربيخ» حتف وهو ءًابيرق ًاحتف «ةّيبيدحلا» حلصب مهتاف اًمع مهضّرعو ؛مه.ولق

 .هقلخ رومأ ريبدت يف ًايكح «هئادعأ نم هماقتنا يف ًازيزع هللا ناكو .«ربيخ»

 يديأ ٌفكو ««ربيخ» مئانغ مكل لّجعف مكل هللا اهرَّدق يتلا اهتاقوأ يف اهنوذخأت ةريثك مناغم هللا مكدعو (۲۲-۲۰)

 مكءارو مهومتكرت نم اولاني نأ نمو «لاتقلاو ةبراحملا نم مكل هورمضأ مكؤادعأ ناك امم ءوس مكلني ملف «مكنع سانلا

 مک رصانو مكظفاح هللا نأ ىلع نولدتستو ءاهب نوربتعت ةمالع مكتمينغو مكتمالسو مهتميزه نوكتلو ««ةنيدملا» يف

 ءاهيلع رداق ىلاعتو هناحبس هللا ءاهيلع اوردقت مل ىرخأ ةمينغ هللا مكدعو دقو . هيف جاجوعا ال ًايقتسم ًاقيرط مكدشريو

 ولو . ءيش هزجعُي ال ًاريدق ءيش لك ىلع هللا ناكو . هب دعو ام عوقو نم دب الو ءاهومكدعو دقو ؛هكلمو هريبدت تحت يهو

 هللا نود نم مه نودجي ال مث «لاتقلا يف مزهنملا لعفي اک «مهروهظ مكوّلوو مكنع اومزبنال (ةكم"ب شيرق رافك مكلتاق

 .مكلاتق ىلع مهنيعي ًاريصن الو «مکبرح ىلع مهيلاويًايلو
 .ًارييغت هللا ةنسل -يبنلا اهيأ- ديت نلو هئادعأ ةميزهو هدنج رصنب لبق نم هقلخ يف اهّنس يتلا هللا ةنس (۲۳)
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 تريلا سواتر

SEES 5-5 IIE 
  8 5-8 1تزدقام رم (ةكم)

  5متزدقام دعب نم نطبي مهنع مكيديأو | ھىس امتامب هات کو س ي ا

 نوكرشملا ءالؤهو «مكناطلس تحت اوراصف «مهيلع : و

 ر ا ارا رج تملا نرو دوور تس نیک

 مث نوملسملا مهكسمأف ««ةييدحلا»ب ملسو هيلع 1 مرر امم ہم ىَدهلاو
 هوم 5

 o ذآ

 الجر نيناث وحن اوناکو «مهولتقی ملو مهوكرت 0 لأ ةرعم EG ہد 20 هنو تنم 0

 .ةيفاخ هيلع ىفخت ال ءًاريصب مكلامعأب هللا ناكو 8 انجي أكتر 20 دیخوا ازز 3 222

 «هللا ديحوت اودحج نيذلا مه شيرق رافك (15) 44 4 7

 دجسملا لوخد نع «ةّيييدحلا» موي مكوٌدصو
 «هرحن لحم غلبي نأ هوسبحو «يدهلا اوعنمو «مارحلا 0

 نوفعضتسم نونمؤم لاجر الولو .مرحلا وهو مرا نيمو ڪڇ
 نيرفاكلا ءالؤه رهظأ نيب تانمؤم ءاسنو بها ڪرايو واكو

 مل مهسفنأ ىلع ةفيخ مهناميإ نومتكي «(ةكم»ب ع 9 اا لور قاتن
 «مهولتقتف مكشيجب مهوؤطت نأ ةيشخ ؛مهوفرعت : 1 - کک نمار

 لع ريغب ةمارغو بيعو مثإ لتقلا كلذب مكييصيف 5 ا 506 8 1
 ءاشي نم هتمحر يف هللا لخديل ؛مهيلع مكانطّلس اكل 59 كومنت ا

2 
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 م

 ءالؤه زّيَت ول ءرفكلا دعب ناميإلاب مهيلع نمف 13 ِنِدَوْىَدُمْلابهلوُسَرْلَسر زاره اير َماَحَتَم |[

 اوجرخو «ةكم» يكرشم نع تانمؤملاو نونمؤملا | ت سولا ا 5 ڪا 4يشی | ٤

 اباذع مهنم اوبذكو اورفك نيذلا انبذعل «مهنيب نم

 .اعجوم املؤم

 نأ مهعانتما كلذ نمو «ملسو هيلع هللا لص دمحم ةلاسرب اوُرقي الئل ؛ةيلهاجلا ََمَأ ةّمألا مهبولق يف اورفك نيذلا لعج ذإ 7

 ىلع ةنينأمطلا هللا لزنأف «(هللا لوسر دمحم هيلع ىضاق ام اذه» اوبتكي نأ اوبأو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» «ةيبيدحلا» حلص يف اوبتكي

 هعم نونمؤملاو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ناكو «ىوقت لك سأر يه يتلا «هللا الإ هلإ ال» لوق مهمزلأو «هعم نينمؤملا ىلعو هلوسر
 .ءيش هيلع ىفخي ال يلع ءيش لكب هللا ناكو .نيكرشملا نود ةملكلا هذه لهأ كلذك اوناكو ءنيك رشملا نم ىوقتلا ةملكب ٌّحأ

 «نينمآ مارحلا هللا تيب كباحصأو تنأ نّلخدتل قحلاب هايإ اهارأ يتلا هايؤر -ملسو هيلع هللا ىلص- ًادمحم هلوسر هللا قدص دقل (۲۷)

 مكلوخدو كلذ مكماع «ةكم» نع مكفرص يف- ةحلصملاو ريخلا نم هللا ملعف «نيرّصقمو مكسوؤر نقل ؛كرشلا لهأ نوفاخت ال
 .(ربيخا حتفو «ةيبيدحلا» ةنده وهو ءًابيرق ًاحتف «هب متدعو يذلا «ةكم» مكلوخد نود نم لعجف «متنأ اوملعت لام -دعب |هيف اهيلإ

 اهيأ- كبسحو ءاهلك للملا ىلع هيلي ؛مالسإلا نيدو حضاولا نايبلاب «ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم هلوسر لسرأ يذلا وه (۲۸)

 .نيد لك ىلع كنيد رهظمو كرصان هنأ ىلع ًادهاش هللاب -لوسرلا
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 هي َقوُرَّشِعْلاَوَسِداَملا 3

 کک

 الورد هنيد ىلع هعم نيذلاو «هللا لوسر دمحم (۲۹) عمو 2

 ًاعكر مهارت «مهنيب |هيف ءار ءرافكلا ىلع ءادشأ

 لضفتي نأ مهبر نوجري «مہتالص يف هللًادَّجس

 3 8| ةمالع مهتع ىضريو «ةنجلا مهلخديف مهيلع
 7 00 :آ گر یفالآ 2) دوجسلارثأ نم مههوجو يف ةرهاظ هلل مهتعاط

 E کک ٤ قو .ةازوشلا ي مهدص هدم اةدالاو

 اًميِظَعاَرَ آروین فاديا ایک ا مث «هعرفو هقاس جرخأ عرز ةفصك ليجنإلا
 6 يوقف «عرزلا تدشو «كلذ دعب هعورف ترثاكت

 تكتب م چ لایا
 لامجو مهترثك يف نينمؤملا ءالؤب ظيَيل ؛عاّرزلا
 نم رفك ىلع ليلد اذه يفو .رافكلا مهرظنم
 نم نأل ؛-مهنع هللا يضر- ةباحصلا ضغبأ

 بجوم هّقح يف دجُو دقف «ةباحصلاب هللا هظاغ

 رال اومن د ۹

 مهنم اونمآ نيذلا هللا دعو .رفكلا وهو ءظْيَعلا

 اوبنتجاو «هب هللا مهرمأ ام اولمعو هلوسرو هللاب

 ر كلش عفو ا 1

EG ONESأَ کک لقتل ال 1  
 e لي قدصم قح هللادعوو .ةنجلا وهو «عطقنيال

 لحل نوهذل کرو ن کو يضر ةباحصلا رثأ ىفتقا نم لكو فّ ال

 | ةرفغملا قاقحتسا يف مهمكح يف وهف مهنع هلل

 .مهاضرأو مهنع هللا يضر ءةمألا هذه نم دحأ هيف مهقحلي ال يذلا لامكلاو قبسلاو لضفلا مو «ميظعلا رجألاو

 4*' تارجحلا ةروس 8

 مكلوق يف هللا اوفاخو ءاوعدتبتف مكنيد عئارش نم هلوسرو هللا رمأ نود ًارمأ اوضقت ال هلو سرو هللاب اونمآ نيذلا اهيأ اي (۱)

 اوعدتبي نأ نينمؤملل ريذحت اذه ينو .مكلاعفأو مكتاينب ميلع مكلاوقأل عيمس هللا نإ ءهلوسرو هللا رمأ فّلاخي نأ مكلعفو

 .هللا هب نذأي مل ام اوعرشي وأ «نيدلا يف

 اورهجت الو «هل مكتبطاخم دنع يبنلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال «هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اهيأ اي (۲)

 هب ناهيإلا بوجوو اور لمحت هنافطضا يغ نع زب اک هياظخق دورو وما مكضعب رهجي امك هتادانمب
 .كلذب نويت الو «نورعشت ال متنأو مكلامعأ لطبت نأ ةيشخ ةيشخ ؛هب ءادتقالاو هتعاطو هتبحمو

 ةرفغم هللا نم مهل هاوقتل اهصلخأو «مهولق هللا ربتخا نيذلا كئلوأ هللا لوسر دنع مهتاوصأ نوضح نيذلا نإ (7)

 .ةنجلا وهو «ليزج باوثو مهبونذل
 نسح ىلع مهلمحي ام لقعلا نم مه سيل مهرثكأ «عفترم توصب كتارجح ءارو نم -يبنلا اهيأ- كنوداني نيذلا نإ (5)

 .هريقوتو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم بدألا
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 ورشا سدا عرج

2 

 ناو اتيا کاج ناوم نیز ایالت و رس

 دیا مرا راقم کاوی و کو یوق ویی یک
 لنيك عيل هومر

ES 

 2 شدو ښاره كأنو وسور 5

 IETS ناتان ھ کیا
 هل سس 1

 ادا تعب ا ھی او اح قوتا َننِمْؤَمْلاَنِم

 نالا ةَروس

 : ه5 و 1 5 و 9 ا
 ناكل مهيلإ جرخت ىتح اوربص مهنأ ولو () : EATS ا خیار صر اوو

 ؛كريقوتب مهرمأ دق هللا نأل ؛هللا دنع مهل ًاريخ

 نم مهنم ًالهج مهنع ردص امل روفغ هللاو

 ثيح مهب ميحر «بادآلاب لالخإلاو بونذلا

 .ةبوقعلاب مهلجاعي مل
 اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اأ اي (5)

 هربخ نم اوتّبثتف ربخب قساف مكءاج نإ .هعرشب

 ةيشحخ ؟هتحص اوفرعت ىتح هلقنو هقيدصت لبق

 ىلع اومدنتف «مكنم ةيانجب ءآرب ًاموق اوبيصت نأ

 .كلذ

 اوبدأتف هللا لوسر مكرهظأ نيب نأ اوملعاو (۷) 3 ین یقلااولیقف رخ

 مكي ديري «مكل حلصي اب مکنم ملعأ هنإف ؛هعم 8
 ةرضملاو رشلا نم مكسفنأل نوديرت دقو «ريخلا

aTريثك يف مكعيطي ول هيلع لوسرلا مكقفاوي الام چ  
 و ىلإ كلذ ىدألل هنوراتخت ام ا نم 1 5 عب يقسو نتقبل يع

 «مكبولق يف هنّسحو ناهيإلا مكيلإ ببح هللا نكلو الآس 2 ناوين

 نع جورخلاو هللاب رفكلا مكيلإ هّركو «متنمآف 1 و ا

 هذه نوفصتملا كئلوأ «هّصعمو «هتعاط تع حيويا نو نيالا دعب قوسا |
 .قحلا قيرط نوكلاسلا نودشارلا مه تافصلا

 .هقلخ رومأ ريبدت يف ميكح «همعن ركشي نمب ميلع هللاو .ةمعنو مهيلع هللا نم لضف مهل لصح يذلا ريخلا اذهو (8)

 هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ ماكتحالا ىلإ (هتوعدب |مهنيب -نونمؤملا اهيأ- اوحلصأف اولتتقا ناهيإلا لهأ نم ناتفئاط نإو (9)

 ىلإ عجرت ىتح اهولتاقف كلذ ىلإ ةباجإلا تبأو نيتفئاطلا ىدحإ تدتعا نإف ءامهمكحب اضرلاو ءملسو هيلع هللا لص
 هللا مكح مكماكحأ يف اوزواجتت ال نأب مكمكح يف اولدعاو .فاصنإلاب امهنيب اوحلصأف تعجر نإف ؛هلوسرو هللا مكح

 «ةقيقحلا ىلع هلل ةبحملا ةفص تابثإ ةيآلا ينو .طسقلاب هقلخ نيب نيضاقلا مهماكحأ يف نيلداعلا بحي هللا نإ .هلوسر مكحو

 .هناحبس هلالجي قيلي امك

 .اومحرُت نأ ءاجر ؛مكرومأ عيمج يف هللا اوفاخو ءالتتقا اذإ مكيوخأ نيب اوحلصأف «نيّدلا يف ةوخإ نونمؤملا امنإ )١(

 هب ءوزهملا نوكي نأ ىسع ؛نينمؤم موق نم نونمؤم موق أزهي ال هتعيرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اهيأ اي )1١(
 الو ؛تائزاحلا نم ًاريخ نهنم هب ءوزهملا نوكي نأ ىسع ؛تانمؤم ءاسن نم تانمؤم ءاسن أز هي الو «نيئزاحلا نم ًاريخ مهنم

 زمللاو ةيرخسلا وهو ءقوسفلا مسالاو ةفصلا سئب هب «باقلألا نم هرکی اهب ًاضعب مكضعب ٌعْدَيالو ءًاضعب مكضعب ْبَعَي

 كئلوأف قوسفلاو زبانتلاو زمللاو ةيرخسلا هذه نم بتي مل نمو «هومتلقعو مالسإلا يف متلخد ام دعب «باقلألاب زبانتلاو

 .يهانملا هذه باكتراب مهسفنأ اوملظ نيذلا مه



 اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اأ اي )١7(

 ؛نينمؤملاب ءوسلا نظ نم ًاريثك اوبنتجا هعرشب
 نعاوشتفت الو «مثإ نظلا كلذ ضعب نإ
 ضعب يف مكضعب لقي الو «نيملسملا تاروع
 محل لكأ مكدحأ بحيأ .هركي ام بيغلا رهظب

 اوهركاف «كلذ نوهركت متنأف ؟تيم وهو هيخأ
 .هنع مكاهنو هب مكرمأ ايف هللا اوفاخو .هبايتغا

 .مهب ميحر «نينمؤملا هدابع ىلع باوت هللا نإ
 دحاو بأ نم مكانقلخ اّنِإ سانلا اأ اي (1)
 لضافت الف ءاوح يه ةدحاو مأو مدآ وه

 ابوعش لسانتلاب مكانلعجو ءبسنلا يف مكنيب
 نإ ًاضعب مكضعب فرعيل ؛ةددعتم لئابقو
 ميلع هللا نإ .هل ًءاقتا مكدشأ هللا دنع مكمركأ

 .مهب ريبخ «نيقتملاب
 هللاب انمآ :-ودبلا مهو- بارعألا تلاق )١4(

 ال :-يبنلا اهيأ- مهل لق الماك ًاناميإ هلوسرو
 :اولوق نكلو «لماكلا ناهيإلا مكسفنأل اوعّدت

 «مكبولق يف ناميإلا دعب لخدي لو ءانملسأ
 باوث نم مكصقني ال هلوسرو هللا اوعيطت نإو
 «هبونذ نم بات نمل روفغ هللا نإ .ًائيش مكلامعأ
 «ناييإلا رهظُي نمل رجز ةيآلا ينو .هب ميحر
 .كلذ فالخب دهشت هلامعأو «ةنسلا ةعباتمو

 فرت |

 تاجل روس نورتوا شو اسال

 َّ راما ڪس او کجا اونا نیز یاب

 نادا تل خب کشک يقبل و هک را 1

 ھارا دا

 انش

 "لارا كاف رو
 یر ہولوسَرو هاب اوم اء تات روما امس

 َ كيل اليس فرج فاول باودر

 رڪ یی دیر اعا لھ یا

 ءىش یی هلو ضل نار تولا

 اک مکتا راوتل لامك سأنأ كي
 ق ا ر

 مهحاورأو مهلاومأ سئافت اولذبو «مهناهيإ يف اوباتري مل مث «هعرشب اولمعو هلوسربو هللاب اوقّدص نيذلا نونمؤملا امنإ (16)
 مهن |ميإ يف نوقداصلا مه كئلوأ «هناوضرو هتعاطو هللا ليبس يف داهجلا يف

 ؟ضرألا يف امو تاومسلا يف ام ملعي هللاو «مكرئامض يف ابو مكنيدب هللا نورين :بارعألا ءالؤهل -يبنلا اهيأ- لق (1)

 .روجفلا وأ ربلاو ءرفكلا وأ ناميإلا نم مكبولق يف ام هيلع ىفخي ال «ميلع ءيش لكب هللاو

 يف مكلوخد لعامل: مه لق ءكل مهترصنو مهتعباتمو مهمالسإب - يبنلا اهيأ- كيلع بارعألا ءالؤه نمي (01)

 ا ل سم دب سل يدع اع اا

 نإ ءاهيلع مكيزاجيسو مكلامعأب ريصب هللاو كلذ نم ءيش هيلع ىفخي ال ءضرألاو تاومسلا بيغ ملعب هللا نإ (14)
 .رشف ارش نإو «ريخف ًاربخ
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 ةعّطقملا فورحلا ىلع مالكلا قبس « قط (1)

 .ةرقبلا ةروس ل ا ووو
 دجملا يذ ميركلا نآرقلاب ىلاعت هللا مسقأ کک

١ 3 0 IEفرشلاو . 
 هيلع هللا لص لوسرلل نوبذكملا بجع لب(

 باقع مهرذني مهنمرذنم مهءاج نأ ملسو 28 ر ا

 ءيش اذه :هلوسرو هللاب نورفاكلا لاقف هللا( کک
 .هنم بجعتي برغتسم 3 اهر واهب يڪ رو لا اکر أ

 تك يك ءابارت انو انتم اذإأ (9) ییز اراک ددم سر چور نِماَهَلاَمَو

 كلذ ؟هيلع انك ام ىلإ كلذ دعب عوجرلا نكمي 58 4 ايفا

 .عوقولا ديعب عجر م دهب € a د جوز کنم و

 نم ينفُتو ضرألا صقنت ام انملعدق (4) ْ مدمس ماريو ںیم
 رييغتلا نم ظوفحم باتك اندنعو «مهماسجأ 1 e تقرا نوھ ديل و

 م ايح يف مهيلع يرجي ام لكب ب کا ردات تدك جرا تردا دب وبابا بل دعبو مهتايح يف مهيلع يرجي ام لكب ءليدبتلاو 7 رر ورب

 نيح نآرقلاب نوكرشملا ءالؤه بّذك لب (5) 7 و نرو ردو هاو راک آر لوز

 و ا ا اج r 4 کک 2
 .رارق مه رقتسي الو «ءيش ىلع م

 ىلإ اورظني ملف «ثعبلاب اورفك نيح اولمغأ (1)
 ءاجرألا ةيوتسم اهانينب فيك «مهقوف ءامسلا

 قوقش نم اه امو «موجنلاب اهانيزو «ءانيلا ةتباث
 ؟بويعلاو توافتلا نم ةميلس يهف «قوتفو

 «عفان رظنملا نسح عون لك نم اهيف انتبنأو ءاهلهأب ليمت الثل ؛تباوث ًالابج اهيف انلعجو ءاهانشرفو اهانْعّسو ضرألاو (۷)

 .هيلإ رظانلا جهبيو رسي

 عضاخ دبع لكل ىركذو «لهجلا ىمع نِ اهب رصبتُي ةربع ةميظعلا تايآلا نم امهيف امو ضرألاو تاومسلا هللا قلخ (4)

 .لجو زع هللا ىلإ عاججر ءلجَو فئاخ

a e 

 تادف كب اتا نوا لا هاف اهر اجا بج « نراه ال ار ركام ©)

 .توملا دعب ءايحأ ةمايقلا موي مكجرخن ةتيملا ضرألا ءاملا كلذب انيبحأ اک «تابن الو اهيف عرز الف «تطحقو

 باحصأو طول موقو نوعرفو داعو «دومثو رثبلا باحصأو حون ٌموق شيرق نم نيكرشملا ءالؤه لبق تبذك (14-15)

 ىلع هب هللا مهدعوت يذلا ديعولا مهيلع قحف «مهلسر اوبك ماوقألا ءالؤه لك ءيرّيْمجلا مب موقو «بيعش ٌموق ةكيألا

 انزجعي ال ؟مهئانف دعب اديدج اقلخ مهتداعإ نع رجْعَتف ءائيش نكي ملو هانقلخ يذلا لوألا قلخلا عادتبا نع انْرَجَعْفَأ (15)

 .روشنلاو ثعبلا رمأ نم كشو ةرْيَح يف مهنكلو «نورداق هيلع نحن لب «كلذ
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 قارش تورتيلا شيال

 هب ثّدَحَت ام ملعنو «ناسنإلا انقلخ دقلو (7)

 وهو «ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحنو «هسفن
 اا 5 م 1 .بلقلاب لصتم قنعلا يف قرع
 الرتب یک یک ا هنيمي نع نادصرتملا ناكلّملا بتكي نيح (۷)
 ر بتكي نيميلا نع ىذلاف .هلامعأ هلاش نعو

 م هنتوا مل : د لا 0
 قل هع شا د ذو 16 كلم هيدل الإ هب ملكتيف لوق نم ظفلي ام (1)
 .كلذل دعم رضاح كلم وهو «هبتكيو «هلوق بقري
 يذلا قحلاب هترُمَعو توملا ةدش تءاجو (۹)

 همك قله | اهيأ- هنم تنك ام كلذ ءصانم الو هل درمال
 2 .عورتو بره -ناسنإلا

 «ةيناثلا ثعبلا ةخفن «نرقلا» يف خفُتو ( ٠

 هللا دعوت يذلا ديعولا عوقو موي يف خفنلا كلذ

 .رافكلا هب

 امهدحأ ءناكلَم اهعم سفن لك تءاجو (۲۱)

 اب اهيلع دهشي رخآلاو ءرشحملا ىلإ اهقوسي

 اق مضر

 مر دقو دل ای

 e ديل يی ا

 8ھ تأزم مل دو تاما لکون هج لورو 1 .رشو ريخ نم ايندلا يف تلمع
 9 سہ ےہ ےہ ل تنیاع يذلا اذه نم ةلفغ يف تنك دقل )5١(

 2 ىنكار کک ير يذلا كءاطغ كنع انفشكف ءناسنإلا امأ مويلا
 5 اهات بيم یل او نيا لع رٹ ىن 61  مويلا كرصبف «كنع ةلفغلا تلازف «كبلق ىطغ
 3 .ديدش يوق دهشت (میف
 ي و زما دلو اھیف وو e م كروس 9 :هيلع ديهشلا بتاكلا كّلَمل املا لاقو (۲۳)

AY 2۸ 3 0 2 
 كو

 يطا دل
 يدل وهو «هلمع ناويد نم يدنع ام اذه

 .رضاح ظوفحم
 نح ا ُهلإلا وه هللا نأ دحاج لك منهج يف ايقلأ : قئالخملا نيب لصفي نأ دعب ديهشلاو قئاسلا نيكّلَملل هللا لوقي (51- ۲(

 هدعو يف كاش «هدودح ىلعو هللا دابع ىلع تعم هلام يف قوقحلا نم هيلع ام ءادأل عام ءقحلل دناعم بيذكتلاو رفكلا ريثك

 .ديدشلا منهج باذع يف هايقلأف .هقلخ نِم رخآ ًادوبعم هعم دبعف «هللاب كرشأ يذلا «هديعوو

 .ىده لا ليبس نع ديعب قيرط يف ناك نكلو «هتللضأ ام انبر :ايندلا يف هعم ناك يذلا هناطيش لاق (۷)
 ايندلا يف مكيلإ ٌتْمَّدق دقو «كلذ نم ةدئاف ال ذإ ؛باسحلاو ءازجلا فقوم يف مويلا يدل اومصتخت ال :ىلاعت هللا لاق (۲۸)

 .يناصعو يب رفك نمل ديعولاب
 .هيلع ةجحلا مايق دعب هبنذب الإ ًادحأ بّذعأ الف ءدحأ بنذب ًادحأ ٍبَّذعأ تسلو هّيدل لوقلا غي ام (۲۹)

 نجلا نم ةدايز نم له : منهج لوقتو ؟ تألتما له : ةمايقلا موي منهجل لوقن موي كموقل -لوسرلا ابهيأ- رکذا )۳١(

 سيل بالما دق يِبْسَح : يأ ءطَق طق : لوقتو «ضعب ىلإ اهضعب يوزنيف ءاهيف همدق -هلالج لج - برلا عضيف ؟ ؟سنإلاو

 .ديزم يف
 .مه ةّرسملا يف ةدايز امودهاشي مهف «مهنم ديعب ريغ ًاناكم نيقتملل ةنجلا تبّرفو (*1)

 نم «هبر ىلإ هبّرَق ام لكل ظفاح «هبونذ نم بئات لكل -نوقتملا اهأ- هب نودعوت متنك يذلا اذه :مه لاقي (33)

 .هبونذ نم بئات بلقب ةمايقلا موي هيقلو ايندلا يف هللا فاخ نم «تاعاطلاو ضئارفلا

 وه كلذ «هراكملا عيمج هيف ًانومأم ءرورشلاو تافآلا نم ةمالسلاب انورقم ًالوخد ةنجلا اولخدا :نينمؤملا ءالؤغ لاقيو ()
 .عاطقنا الب دولخلا موي

 .ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا هُّمَظعَأ «ميعن ةدايز مهانيطعأ ام ىلع انيدلو «نوديري ام ةنجلا يف نينمؤملا ءالؤهل )۴١(
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 تق روس َنورْسِعْلاَوسِواَسلا هرج ا
5 

 شيرق نم نيك ر شملا ءالؤه لبق انكلهأو (۳۲) : 115ایم وج
 اوفّوَطف «ةوطسو ةوق مهنم دشأ اوناك «ةريثكًامأ 2 2
 نم برهلل ًابلط ؛قيرط لك اوكلسو دالبلا يف ا م00

 نيح هللا باذع نم برهم نم له «كالملا اک اتق ت هریو حلیل
 مه . 010 0 رع رو ساويرس ساس سي ا 3

 نمل ةربعل ةيضاملا نورقلا كالهإ يف نإ (۳۷) ئ اَنَسْماَم دواي نس فاهمه سَ ْ
 وهو ؛عمسلا ىغصأ وأ «هب لقعي بلق هل ناك 5 ردن خرس تو وتامر وض د

 E A ُهَحَيَِش سلاو ھي ورفلا و ںیم : عطل
 LC SR ر

 «مايأ ةتس يف تاقولخملا فانصأ نم امهنيب امو برق ناك ني دات دا م یتش درج شارا
 -هناحبس- هتردق مل ةميظعلا ةردقلا هذه © جزل قلك وعم مب يو يت الر بعت قلخلا كلذ نماجاس امو @ هوب کلک یاب حصا وم

 .ىلوأ باب نم ىتوملا ءايحإ ىلع فأ e یخ نک
 هلوقي ام ىلع -لوسرلا اهيأ- ربصاف (50 «۳۹) E نول وقیام راغ غ رسايل يعسكر 2

 كبرل لصو «داصرملاب هلا نإف «نويذكملا ٍ 0 ا ےس اح سر 01

 0 : دعو فا نم ناري كَ راج ی مهي تلم
 «لبيللا نم لصو «بورغلا لبق رصعلا ةالصو 5 5 53 ا

 و نع كبر ا حجر ١

 يداني موي -لوسرلا اهيأ- عمتس او(5؟5251) 4 ت

 موي ؛بيرق ناكم نم «رفلا» يف هخفنب كّلَملا ا © ارَش ا

 هيف كش ال يذلا قحلاب ثعبلا ةحيص نوعمسي
 نم روبقلا لهأ جورخ موي كلذ ءءارتما الو

 .مهروبق
 مهتيمنو قلخلا ييحن نحن اّنِإ (5 ۳)

 نوج رخيف ءاهب نيروبقملا ىتوملا نع ضرألا عدصتت موي ءازجلاو باسحلل ةمايقلا موي ًاعيمج مهريصم انيلإو ءايندلا يف
O RNSاك  

 ؛طّلسمب مهيلع- لوسرلا اهيأ- تامر هطئاباب بيكر هل لع ا فاو وك املا ءالوق وق اهب ملعأ تحت 0١
 .ركذي ال ديعولا فاخ ال نم نأل ؛يديعو ىشخي نم نآرقلاب رّكذف ءاغّلبم َتْنِعَب تثعب انإو «مالسإلا ىلع مهربجتل

 4 تايراذلا ةروس +

 ع ا لا سا لا ير عدا ا لا (1١

 نئاكل باسحلاو ثعبلا نم -سانلا اهمأ- هب نودعوت يذلا نإ . هقلخ يف هللا رمأ مّسَقُت يتلا ةكئالملاف ءةلوهسو رسي اذ ًايرج

 .ةلاحم ال نئاكل لامعألا ىلع باوثلاو باسحلا نإو «نيقي قح

 6 نیا لھ دداا ودعوا 0
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 قلل ا تاذ ءامسلاب ىلاعت هللا مسقأو (4-0
 لوق يفل -نويذكملا اهبأ- مكنإ ءنسحلا

 ىلص لوسرلا يفو ءنآرقلا اذه يف برطضم

 لوسرلاو نآرقلا نع فرصُي .ملسو هيلع هللا

 ناهيإلا نع فرص نم ملسو هيلع هللا لص
erملق ةينيقيلا هنيهاربو هللا ةلدأ نع هضارعإل  

 .ريخلا ىلإ قفوي
 «قحلا ريغ نوناظلا نوباذكلا نِحُن( 031٠١
 نولفاغ ةلالضلاو رفكلا نم ةّجل يف مه نيذلا
 .نودايتم

 داعبتسا لاوس نوباذكلا ءالؤه لأسي (۱۲)

 وسلاسة

Eفَ لوم ده  
 وهاس قرم فریز وص و

 د و وس و
 وفرد © وتمام 0 لارو

OEE 
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 )تنسخ كلذ رأوا م ا ® 066

 رنک کک وه نجيب ضليت و
 9 تیا نو مورخ كلة فو

 فر ملا یف © نورت ينك فو ھ نقوم 3

 رکنا ام شی یک هنزل املا رو َنوُدَعْواَمَو ا

 ۵کلا رهزن فص ِفيَص كيس قاز ھو 0:

 3ھ تگ مقوكس ]مكسات وکار اک |”

 E قرم لجورج وأ

 يركز ڭا هكون سکر
© 

 ر و ی ؟ءازج او باسحلا موي ىنم :بيذكتو
 قارحإلاب َنوِبَّذعُي موي «ءازجلا موي )۱٤۰۱۳(

 هب متنك يذلا مكباذع اوقوذ : مه لاقيو .رانلاب

 .ايندلا يف نولجعتست

ENS LN 

 نم مهانُم عيمج هللا مهاطعأ «ةيراج ءام نويعو

 حرق هب نیضار كلذ اود «ميعنلا فانصأ

 د

 | دفعو كةواههخو گور فر رنا تی ا ۳ املا قاباا
 2 ناكل سموم اال عار 5 ليللا نم ًاليلق نونسحملا ءالؤه ناك 1

 | 22222222 SS رخاوأ يفو «هل نیتناق مهب ءرل نوُلَصَي «نومانیام

 .مهبونذ نم هللا نورفغتسي رجفلا ليبق ليللا

 .ءايح مهنولأسي ال نيذلاو «سانلا نولأسي نيذلا نيجاتحملل بحتسمو بجاو قح مهلاومأ يو (19)

 نيقّدصملاو هل كيرش ال هدحو قحلا هلإلا وه هللا نأب نيقيلا لهأل اهقلاخ ةردق ىلع ةحضاو لئالدو ربع ضرألا ينو )۲١(

 .ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرل
 ةدابعلا قحتسي مكل هلإ ال هنأو «مكقلاخ ةينادحو ىلع مكلدت ربعو «ىلاعت هللا ةردق ىلع لئالد مكسفنأ قلخ يفو )1١(

 ؟هب نوربتعتف «كلذ نورصبت الف ءاهنع متلَمَعأ «هاوس
 ا ا

 .مكقطن يف نوُكْشَت ال اى هيف اوُكّشَت الف «قح هب مكدعو ام نأ ةميركلا هسفنب ىلاعت هللا مسقأ ()

 هيلع اولخد نيح -ماركلا ةكئالملا نم اوناكو- مهمركأ نيذلا ميهاربإ فيض ثيدح - لوسرلا اهيأ- كاتأ له(

 .مكفرعن ال ءابرغ موق متنأ ,مكيلع مالس ا :هل نيلئاق هوّيحف «هتيب يف

 يف فّطلتو ,مهمامأ هعضو مث «رانلاب هاوشو «هحبذف نيمس لجع ىلإ دمعف «هلهأ ىلإ ةيفخ لامو َلَدَعف (98-75)

 هللا لسر انإ فَ ال : هل اولاق «مهنم ًافوخ هسفن يف سحأ نولكأي ال مهآر املف ؟نولكأت الأ : ًالئاق ماعطلا ىلإ مهتوعد
 .مالسلا هيلع قاحسإ وهو «هنيدبو هللاب ملعلا لهأ نم نوكيس ءآدلو هل دلتس ؛ةَراَس» هتجوز نأب هورَّشبو

 نم ًابجعت اههجو تمطلق ف «ةحيص يف مهوحن تلبقأ ةراشبلاب ةكئالملا ءالؤه ةلاقم ميهاربإ ةجوز تعمس املف (259 ١(

 ىلع رداقلا وهو ,كانربخأ (ى كبر لاق اذكه : هللا ةكئالم امل تلاق ؟دلأ ال ميقع زوجع انأو دلأ فيك : تلاقو ءرمألا اذه

 .هدابع حلاصمب ميلعلا ءاهعضاوم ءايشألا عضي يذلا ميكحلا وه ىلاعتو هتاحبس هنإ .هتردق نم بجع الف «كلذ

o1 



 ارالاس وريل اتلان

 ہر و

 راج جر ھی

E نفر | 
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 ا ھا
AES ووو لو جر 

 رددونجو هنذڪ OEE ب

 لآ ره6 اسر دا6 فر لموارد

 کک ءىس نِمْرَدَتاَم ©

 زهرا ناوت © نج یوم قدوم
 ي مايقنم عع

 | ياوڪ ر ESS نأ

 | ضرالاَو © نوم دوغ وإنني متلو 9 تیک لَ

 ْ جورا ءَ یز نوھ ریما اتشرف

 | ھىيت ینا اان 53

 © يشري نيالا ا اولا
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 .يلابلا ءيشلاك هت رص الإ هيلع تّرم ًائيش ُعَدَت ام هريخب يأت الو اهيف

 ةكئالمل مالسلا هيلع ميهاربإ لاق (74-1)
 هللا نإ :اولاق ؟متلسرأ ميفو مكنأش ام :هللا

 ؛هللاب مهرفكل اومرجأ دق موق ىلإ انلسرأ

 ةملعم «رّجحتم نيط نم ةراجحب مهكلهنل
 روجفلا يف دحل ا نيزواجتملا ءالؤه كبر دنع
 .نايصعلاو

 نم طول موق ةيرق يف ناك نم انجرخأف )۴١(
 .ناميإلا لهأ
 نم تيب ريغ ةيرقلا كلت يف اندجو امف (”5)

 .مالسلا هيلع طول تيب وهو «نيملسملا
 باذعلا نم ًارثأ ةروكذملا ةيرقلا يف انكرتو (۳۷)
 نم هماقتناو ىلاعت هللا ةردق ىلع ةمالع ًايقاب
 ملؤملا هللا باذع نوفاخي نمل ةربع كلذو «ةرفكلا

 .عجوملا
 هئلمو نوعرف ىلإ ىسوم انلاسرإ ینو (79 08)
 نوفاخي نيذلل ةيآ ةرهاظلا تازجعملاو تايآلاب

 هتوقب ًارتغم نوعرف ٌضَرغَأف .ميلألا باذعلا

 .نونجم وأ رحاس هنإ :ىسوم نع لاقو «هبناجو
 مهانحرطف ؛هدونجو نوعرف انذخأف )٤١(

 هرفك ببسب ؛هيلع مالی ام ٍتآ وهو «رحبلا يف
 .هروجفو هدوحجو

 ربعو تايآ مهكالهإو داع نأش ينو (47 «41)
 ةكرب ال يتلا حيرلا مهيلع انلسرأ ذإ «لمأت نمل

 ةثالث مكراد يف اوعتمت : -مالسلا هيلع حلاص مهيب لئاقلاو- مه ليق ذإ ءربعو تابآ مهكالهإو دومث ناش يو (4 4 510

 .مهنيعأب مهتبوقع ىلإ نورظني مهو «باذعلا ةقعاص مهتذخأف «مهبر رمأ اوصعف .مكلاجآ يهتنت ىتح مايأ

 .مهسفنأل نيرصتنم اوناك امو «باذعلا نم هيف مه امم ضوهنلا الو برملا مهنكمأ ايف (40)
 .هتعاط نع نيجراخ هللا رمأل نيفلاخ ًاموق اوناك مهنإ ءءالؤه لبق نم حون موق انكلهأو (47)

 .اهئاحنأو اهئاجرأل نوعسومل انإو «ةميظع ةردقو ةوقب ضرألل ًافّقَس اهانلعجو ءاهانقتأو اهانقلخ ءامسلاو (57)

 .نحن نودهاملا معنف ءاهيلع رارقتسالل قلخلل ًاشارف اهانلعج ضرألاو (48)

 .اوربتعتو «هللا ةردق اوركذتت ىكل ؛نيفلتخم نيعون انقلخ تادوجوملا سانجأ نم ءيش لك نمو )٤۹(
 نب ريذن مكل ينإ ءهتعاطب لمعلاو هرمأ عابتاو «هلوسربو هب ناميإلاب هتمحر ىلإ هللا باقع نم -ساتلا اهيأ- اورفف (60)

 .هللا ىلإ رارف اذهو «ةالصلا ىلإ عزف «رمأ هبزح اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو .راذنإلا

 .راذنإلا نب ريذن هللا نم مكل ينإ ءرخآ ًادوبعم هللا عم اولعجت الو (01)

 نفي



 ٍتاَِراَذلا ةَروُس ورشا ا

 هللا لص ًادمحم اهّيبن شيرق تبذك امك ۲0
 وأ رحاس وأ رعاش وه :اولاقو ءملسو هيلع

 لبق نم اهلسر ةبذكملا ممألا تلعف «نونجم

 .هتمقن مهب هللا لحأف ءشيرق
EE ہرے ۶ یذگیلا KAK Î (or 

 ( © لوز لس موا سال | ۱ بيذكتلاب نورخالاو نولوألا ىصاوتأ
ESAREDSAREN 

 E I OE )موق مه لب ؟اعيج كلذاولاق نيح لوسرلاب
 2 8 ع «نايغطلاو رفكلاب مهلامعأو مهبولق تبباشت ةاغط

 نقتل e ا .مهومدقتم هلاق اك كلذ مهورخأتم لاقف
 سا 2 نيك رشملا نع -لوسرلا اهيأ- ضرعأف (64)
 ب نيلام نم مولمب تنأ امف هللا رمأ مهيف كيينأي ىتح
 .هب تلسرأ ام تغّلب دقف ءدحأ

 : «مهنع -لوسرلا اهيأ- كضارعإ عمو (05)

 و ا رک 3 2 ةوعدلا ىلع مواد «مهليذخت ىلإ تافتلالا مدعو

 ياو هُوَ ف روم رتكو حر وأو 60 نإف ؛مهيلإ تلسرأ نم ظعو ىلعو هللا ىلإ
<a kK 7 95 ٤ E 4 + 

 نإ روجسسلار خبلاو © عفرمْلا فقَسلاَو © ومعمل ك  «ةنمؤملا بولقلا لهأ اهب عفتني ةظعوملاو ريكذتلا

 م : نيضرعم ا ىلع ةجحلا ةماقإ |مهيفو
 1 ر از 38 عيمج تثعبو سنإلاو نجلا تقلخ امو (0)

 م اي 9 نود يدحو يتدابع يه «ةيماس ةياغل الإ لسرلا

 رملي وک فخ نیلا © ٤ .ياوس نم
 $ نأ ديرأ امو قزر نم مهنم ديرأ ام (0۷)

 ريغ هناحبس وهف .يطعملا قازرلا انأف ءنومعطي
 عيمج يف هيلإ ءارقفلا مه لب «قلخلا ىلإ جاتحم

 .مهنع ينغلاو مهقزارو مهقلاخ وهف «مهلاوحأ
 اهلك ةوقلاو ةردقلا هلف ءبّلاغي الو رّهَقُي ال «نيتملا ةوقلا وذ ,مهتاوقأب لفكتملا هقلخل قازرلا وه هدحو هللا نإ (08)
 مهباحصأ بيصن لثم مهب ًالزان هللا باذع نم ًابيصن ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم لوسرلا مهبيذكتب اوملظ نيذلل نإف (04)
 .ةلاحم ال مهيتآ وهف «باذعلاب نولجعتسي الف «مهلبق نم اوّضم نيذلا

 .ةمايقلا موي وهو «مهب باذعلا لوزنب هيف نودعوي يذلا مهموي نم هلوسرو هللاب اورفك نيذلل ءاقشو كالهف ()

 روطلا ةروس #

 فحص يف نآرقلا وهو «بوتكم باتكبو «هيلع ىسوم ىلاعتو هناحبس هللا ملک يذلا لبجلا وهو «روطلاب هللا مسقأ (1-1)

 رحبلابو ءايندلا ءامسلا وهو عوفرملا فقسلابو «ًمئاد هب نوفوطي نيذلا ماركلا ةكئالملاب ءامسلا يف رومعملا تيبلابو «ةروشنم
 .هايملاب ءولمملا روجسملا

 ٌلتخيف ءامسلا كرحتت موي «هعوقو نيح هعنمي عنام نمي هل سيل «عقاول رافكلاب -لوسرلا اهيأ- كير باذع نإ )۷-٠١(
 .باحسلا ريسك ريستو ءاهنكامأ نع لابجلا لوزتو ءايندلا ةايحلا ةياه دنع كلذو ءاهؤازجأ برطضتو اهماظن

 .ًابعلو ًاوزه مهنيد نوذختيو «هب نوبعلي لطابلاب ضوخ يف مه نيذلا نيبذكملاب عقاو مويلا اذه يف كالهف ١( 3ك

 اهب متنك يتلا رانلا يه هذه : مه ًاخيبوت لاقيو منهج ران ىلإ ةناهمو فنعب ًاعفد نوبذكللا ءالؤه عقدي موي (15015)

 .نوب
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 نورا!

 ا ًكريضاتاَهَولَص تیوری نأ ا
 | © متر كام درا وعادوا

 ررر اها مب نیه ویر تج تلج فَنيِقَتمْلاَ

 امبارك 6 ادعم وَ َ
 ره فوكو صر لع

 نقطا ياب رر درخت اوما لاَ نيعروتعي ا

 اَمِب د يرمأ و ءس نہ ھل م نما امور ھر در ھب

 ھر هشام رد ةت یدک نوک

 SE تنر اماه رت

 َنيِقْفْفُماَنَمَأ فرك اا5 راسي وتب
 س درا اعات 6ھ
 رجا رل او 55ل
 جمالو نهاکب كبر

 م قو ُصيرَلُف نوما

 اخ ا 44
 قمع مق درو

 6 يصبر ملان مرڪ عم 7

 3 رع قوطَيَو ور

 |١ طرخضتبقأو © دستر زل مل

 2 بیرو شرر نراس نووي او

 مأ باذعلا نم هنودهاشت ام رحسفأ )١115(
 اوربصاف «رانلا هذه رح اوقوذ ؟نورظنت ال متنأ

 نلف كلذ ىلع اوربصت الوأ ءاهتدشو اهملأ ىلع
 ءاوس ءاهنم اوجرخت نلو «باذعلا مكنع فق

 متتك ام نوزجت امنإ ءاوربصت مل مأ متريص مكيلع

 .ايندلا يف نولمعت

 «ميظع ميعنو تانج يف نيقتملا نإ( 1817
 فانصأ نم ميعنلا نم هللا مهاتآ اب نوهكفتي

 .رانلا باذع نم هللا | مهاّجنو «ةفلتخملا ذالملا

lela 

 نويعلا تاعساو ضيب ءاسنب مهانجّوزو
 .نهناسح
 «ناهيإلا يف مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ نيذلاو (۲۱)

 مل نإو «ةنجلا يف مهتلزنم يف مهتيرذ مهب انقحلأ

 ها ؛مهئابآ لمع اوغلبي

 نسحأ ىلع م هنيب عَمْجَيف ,مهزانم يف مهدنع
 فاما باوث نم ًائيش مهانصقن امو «لاوحألا

 هريغ بنذ لمحي ال .هلمعب نوهرم ناسنإ لك

 .سانلا نم

EYE 9 ميعنلا نم ركُذ ام ىلع مهاندزو 

 ا ايوطر كارم
 رمخل فلاغ بارشلا اذهو «مهرورس كلذب متيل ؛هبحاص مهدحأ لواني ءرمخلا نم ًاسأك ةنجلا يف نؤّطاعتي مهنأ ميعنلا
 .ةيصعم وأ مثإ هيف مالك الو ءوغل هببسب لصحي الو «هبحاص لقع هب لوزي الف ءايندلا

 .هفادصأ يف نوصم ؤلؤل قسانتلاو ضايبلاو ءافصلا يف مهنأك ,مهتمدخل َنوُذَعُم ناملغ مهيلع فوطيو (1)

 نيب نحنو- ايندلا يف لبق انك انإ : اولاق هببسو هيف مه ام ميظع نع ًاضعب مهضعب لأسي ةنجلا لهأ لبقأو (18- (١0

 منهج مومس باذع اناقوو «قيفوتلاو ةيادهلاب انيلع هللا ّنمف . ةمايقلا موي هباقعو هباذع نم نیقفشم ءانبر نيفئاخ - -انيلهأ

 ؛ميعنلا ىلإ انلصويو مومسّسلا باذع انيقي نأ هريغ هعم كرشن ال هدحو هيلإ عرضن لبق نم انكانإ . اهترارحو اهرانوهو
Eراتلاو هطخس نم اناقوو «ةنجلاو هاضر انلانأ انايإ هتمحرو هرب نوف . . 

 بيغلاب ربخي نهاكب لقعلا ةحاجرو ةوبنلاب كيلع هللا ماعنإب تنأ مف نآر قلاب مهيلإ تلسرأ نم - -لوسرلا اهيأ-رّكذف (۲۹)
 هي

 نم مكعم ينإف يتوم اورظتنا :م لق ؟توملا لوزن هب رظتنن رعاش وه :-لوسرلا اأ - كل نوكرشملا لوقي مأ )٠0”(
 .ةبقاعلا نوكت نمل نورتسو «باذعلا مكب نيرظتنملا

 ه1:



 اذهب موقع نيبذكملا ءالؤه رمأتأ لب (90)
 ةناهكلا تافص نأ كلذ ؟ضقانتلا لوقلا

 وش رور

 ىا روم 4 هدحاو نآ يف اهعامتجا نكمي ال نونجلاو رعشلاو
 اک ب © آلآ أدق < مج .نايغطلا يف َّدحلا نوزواجنم موق مه لب

 اوقلخر نوم رر e دمحم قلتخا :نوكرشملا ءالؤه لوقيأ لب (۳۳)
 ب ولف «نونمؤي ال مه لب ؟هسفن ءاقلت نم نآرقلا
 احم 4 وإ و >3 و > دا 1 .هولاق ام اولوقي مل اونمآ

 ٍتاَيلف هِي ا 0ا 7 رغما اوناك نإ «نآرقلا لثم مالكب اوتأيلف (۳9
 لا .هقلتخا ًادمحم نأ -مهمعز يف- نيقداص

 قلاخ ريغ نم نوكرشملا ءالؤه َقِلحَأ )۳١(
 الکو ؟ ؟مهسفنأل نوقلاخلا مه مأ ءدجومو مهل

 هللا نأ نّيعتي اذهمو . ليحتسمو لطاب ن نيرمألا

 يذلا هدحو وهو «مهقلخ يذلا وه هناحبس

 .هل الإ حلصت الو ةدابعلا قحتسي

 اذه ىلع ضرألاو تاومسلا او قل مأ ("7)
 هللا باذعب نونقوي ال مه لب ؟ ؟ميدبلا متصلا

 2 د

 بيم هدم © (©َنولَقْنُم قش يقع رقر قرص 1

 ودنا ومار تک نیا قدور
 اور ناو @ دکر قامو حبس کارا لار ھوا
 e تازگی

 رم رش زا

 نوقعصي ِهِفكَلَدُهَم
 ١ 9 ور وږو .نوكرشم مهف

 ل ا وت اقع تلا د ا6( مهمآ ءاهيف نوفرصتي كبر نئازخ مهدنعمأ 10
 7 يسون كبر حلر يتأو © رنک تمار کاک 28 ؟ةبلغلاو رهقلاب هللا قلخ ىلع نوطلست لا نورابجلا
 ا
 هيف نوعمتسي ءامسلا ىلإ دعصم مه مأ )۳۸(

 معزي نّم تأيلف ؟قح هيلع مه يذلا نأب يحولا

 .هاوعد قّدصت ةنيب ةجحب كلذ عمتسا هنأ

 اك نونبلا مكلو تانبلا هناحبس ِهّلِلَأ (۳۹)
 ؟ًابذكو ءارتفا نومعزت

 ؟مهنم اهبلطت ةمارغ مازتلا نم ةقشمو دهج يف مهف «ةلاسرلا غيلبت ىلع ًارجأ نيكرشملا ءالؤه - لوسرلا اهيأ- لأستأ لب(50)
 تاومسلا يف بيغلا ملعي ال هنإف ؛كلذك رمألا سيل ؟هب مهنوربخيو سانلل هنوبتكي مهف بيغلا ملع مهدنع مأ )4١(

 .هللا الإ ضرألاو

 مهسفنأ ىلع مهركمو مهديك عجري اورفك نيذلاف ءأركم نينمؤملابو هللا لوسرب نوديري لب (4؟)

 .ةدابعلاو ةينادحولا يف كيرش الو كلا يف كيرش هل سيلف «نوكرشي مع ىلاعتو هزت هللا ريغ ةدابعلا قحتسي دوبعم مهل أ (10

 اذه : اولاقلو «بيذكتلا نم هيلع مه اع اولقتني مل مهل ًاباذع مهيلع ًاطقاس ء ءامسلا نم ًاعّطِق نوك رشملا ءالؤه ري نإو (55)

 .ضعب قوف هضعب مكارتم باحس

 .ةمايقلا موي وهو «نوكلُيي هيف يذلا مهموي اوقالي ىتح نيكرشملا ءالؤه - لوسرلا اهمأ- علف )٤٥(

 .هللا باذع نم رصان مهرصني الو ءائيش هللا باذع نم مهديك مهنع عف ال مويلا كلذ ينو (51)

 نكلو كلذ ريغو خزربلا باذعو يبسلاو لتقلا نم ةمايقلا موي باذع لبق ايندلا ين هنوقلي ًاباذع ةملظلا ءالؤه نإو (۷)

 .كلذ نوملعي ال مهرثكأ

 كنإف كموق ىذأ نم كقحلي ام ىلعو «ةلاسرلا نم كلم اميف هرمأو كبر مكحل - لوسرلا اهأ- يا
 كبر دمحب حّبسف ليللا نمو «كمون نم موقت نيحو «ةالصلا ىلإ موقت نيح كبر دمحب حّبسو «ءانتعاو ظفحو انم ىأرمب

 SE تقر عضصلا ةاللس دب كلل فاو نإ ركع

 كلذ تبث اى «هدمحبو هناحبس «هتاذل فييكت وأ هقلخب هيبشت ب ثت نود هب قيلي اب ىلاعت هلل نينيعلا ةفصل تابثإ ةيآلا هذه يفو

 .ميظعتلل عمجلا ةغيصب انه درو ظفللاو ءةمألا فلس هيلع عمجأو «ةنسلاب

 ونروح 80 طك تساند

 هه



  مجنلا روس
 ام .تياغاذإموجنلاب ىلاعتهللامسقأ(4-١) < 1

 ةيادحلا قيرط نع ملسو هيلع هللا لص دمحم داح : قيد 0 گارا وهاذ دمج و

 ةياغ يف وه لب ؛داشرلا نع جرخ امو «قحلاو © ىرلار نتفق اوه
 هقطن سیلو ءدادسلاو لادتعالاو ةماقتسالا @ r لاب وهو 70

 ةنسلا امو نآرقلا ام .هسفن یوه نع ًارداص شده ا ووا یوکس روڈ

 هيلع هللا لص دمحم هيبن ىلإ هللا نم يحو الإ ر E ك
 .ملسو

 ْكَّلَم ملسو هيلع هللا لص دمحم مَّلَع(11-4) ١ مر
 ليربج وهو ءنسح رظنم وذ «ةوقلاديدش ال 00

 هتروص ىلع ىوتساو رهظ يذلا «مالسلا هيلع
 قفألا يف ملسو هيلع هللا لص لوسرلل ةيقيقحلا
 له وكلا r اند مث ءاهعلطم دنع سمشلا قفأ وهو «ىلعألا

 2 م رس ر رش

 دازف «ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نم ليربج هكا كوكا 0
 برقأ وأ نيسوق رادقم هوند ناكف «برقلا يف 9 نورك اھ اا

 ةدبغ لإ لاعتو هاجس هللا ىعوأف .كلذ نم لالا قنا رکان ریت اکبر
 ةطساوب ىحوأ ام ملسو هيلع هللا لص دمحم سفال ىَوهَتاَمَوَنَطلا

 .هرصب هآر ام ملسو هيلع هللا

 لسو هيلع هللا لص ًادمحم نوبّذكتأ (18-15)
 ؟هبر تايآ نم هدهاشيو هاري ام ىلع هنولداجتف
 ٌليربج ملسو هيلع هللا لص دمع ىآردقلو
 ةرم اهيلع هللا هقلخ يتلا ةيقيقحلا هتروص ىلع

 يف يهو - قب ةرجش- ىهتنملا ةردس دنع ىرخأ
 اهب دعو يتلا ىوأملا ةنج اهدنع ءاهقوف نم هب طب ام اهيلإ INL ا ءامسلا

 ىلع ملسو هيلع هللا لص يبنلا ناكو . لجو زع هللا الإ هفصو ملعيال «ميظع ءيش هللا رمأ نم ةردسلا ىشغيذإ . نوقتملا

 هيلع هللا لص دمحم ىأر دقل . هتيؤرب رمأ ام زواج الو الاش الو ًانيمي هرصب لأم امف «ةعاطلاو تابثلا نم ةميظع ةفص

 كل و ا

 تّرض وأ تعفن له «ىرخألا ةثلاثلا ةانمو ىَّزعلاو تاللا : اهنودبعت يتلا ةهلآلا هذه -نوكرشملا اهيأ- رفأ (۲۰ ۰۱۹)

 RE CE ا و ا لا ا ففيكسل

 مكئاوهأ ىضتقمب مكؤابآو متن اهومتيمس ءامسأ يه اهنإ «ءيش لامكلا فاصوأ نم اهل سيل ءامسأ الإ ناثوألا هذه ام .ةرئاج
 نع ةفرحنملا مهسفنأ ىوهو «نظلا الإ نوكرشملا ءالؤه عبتي ام . اهيف مكاوعد قّدصت ةجح نم اهب هللا لزنأ ام ءةلطابلا

 .هب اوعفتنا اف «مهتياده هيف ام ملسو هيلع هللا لص يبنلا ناسل ىلع مهبر نم مهءاج دقلو «ةميلسلا ةرطفلا

 .ةرخآلاو ايندلا رمأ هللق ءهسفن هاوهت امم اهريغ وأ تادوبعملا هذه ةعافش نم هانمت ام ناسنإلل سيل (16 01 )

 «ةعافشلاب مه هللا نذأي نأ دعب نِمالإ ًائيش مهتعافش عفنتال «مهتلزنم ولع عم تاومسلا يف ةكئالملا نم ريثكو (77)

 .هل عوفشملا نع ىضريو

o 



 ةرخآلا ةايحلاب نوقّدصي ال نيذلا نإ (۲۸۰۲۷)
 نوُمسيل اهل نولمعي الو برعلا رافك نم
 نأ ًالهج مهداقتعال ؛ثانإلا ةيمست ةكئاللا

 كلذب مهلامو .هللا تانب مهنأو ثانإ ةكئالملا

 الإ نوعبتي ام «هولاق ام قّدصي حيحص ملع نم

 ماقم ًادبأ موقي الو ءًائيش يدجي ال يذلا نظلا
 .قحلا

 وهو ءانركذ نع لوت نع ضرعأف )4: ٠*0
 مه يذلا كلذ .ايندلا ةايحلا الإ دري مو «نآرقلا
 وه كبر نإ .مهتياغو مهملع ىهتنم وه هيلع
 ملعأ وهو «ىدهلا قيرط نع َداح نمب ملعأ
 .مالسإلا قيرط كلسو ىدتها نمب

 نع نيضرعملا ةاصعلل ديدش راذنإ اذه يفو

 هيلع هللا لص هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعلا

 ايندلا ظوظحو سفنلا ىوه نيرثؤملا «ملسو
 .ةرخآلا ىلع

 يقام كلم ىلاعتو هناحبس هللو (”” «۳۱)

 اوؤاسأ نيذلا يزجيل ؛ضرألا يفامو تاومسلا

 يذلا يزجيو .ءوسلا نم اولمع ام ىلع مهءاقعب
 رئابك نع نودعتبي نيذلا مهو «ةنجلاب اونسحأ
 بونذلا يهو «ممللا الإ شحاوفلاو بونذلا
 ملي وأ ءاهيلع اهبحاص ٌرِصْيال يتلا راغصلا

 نايتإلا عم هذه نإف «ةردنلا هجو ىلع دبعلا اهم
 مه هللا اهرفغي «تامرحملا كرتو تابجاولاب
5 

 ورو وريل ارب

 لانوس ريل ارت
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 عج وور

 > رو ةرزاو ر زرت لاھ یر یا ان ىو

 یری قوس ریس نوھ یسام آندل سی لَو©
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 26 7 لَو و تامام اه کش
 كلَحْضاَوه هاو

 .هيصاعم بنتجاف هدابع نم هباقع ىقتا نمب ملعأ وه «ىوقتلاب اهوُهِصَتو اهوحدمتف مكسفنأ اوُكرت الف «مكتاهمأ

 عطقو ءاطعلا نع فقوت مث «هلام نم ًاليلق ىطعأو هللا ةعاط نع ضرعأ يذلا -لوسرلا اميآ- تيأرفأ (”5 )

 ؟هفورعم
 ملع هءاطع عطق يذلا اذه دنعأ )۳١(

 .ًاحشو ًالخب ؛ةلصلاو ربلاو فورعملاو ةقدصلا نع كسمأ اهنإو «كلذك

 ؟هفّلبو هب رمأ ام ىو يذلا ميهاربإ فحصو ةاروتلا رافسأ يف ءاج اهب ربحي ل مآ (۳۷ ۳

 بسكاماّلِإ رجألا نم ناسنإلل لصحي ال هنأو دحأ اهنع هلمحي ال اهرزوو ءاهريغ مئأمب سفن ذخؤت ال هنأ (”6.)

 .هيعسب هسفنل وه

 .ءيسملل ًاخيبوتو نسحملل ًافيرشت ؛هئيس نم هنَسَح رّيميف «ةرخآلا يف ىرُي فوس هيعس نأو ( ٠

 موي هقلخ عيمج ءاهتنا -لوسرلا اهيأ- كبر ىلإ نأو ءهلمع عيمجل لمكتسملا ءازجلا هيعس ىلع ناسنإلا ىزجن مث (47 )٤١
 .ةمايقلا

 .هَّمَغ نأب ءاش نم ىكبأو ءهّرس نأب ايندلا يف ءاش نم كحضأ ىلاعتو هناحبس هنأو )٤۳(

 .ةتامإلاو ءايحإلاب هناحبس دّرفتملا وهف «مهنم هتايح دارأ نم ايحأو «هقلخ نم هتوم دارأ نَّم تامأ هناحبس هنأو )٤٤(

 نوطب يف ةّنجأ متنأ نيحو «بارت نم مدآ مكابأ قلخ نيح مكلاوحأب ملعأ وه «ةرفغملا عس

 رمألا سيل ؟ًانايِع كلذ ىري وهف ؛هفورعم كسمأ ىتح هدي يف ام دّقنيس هنأ بيغلا



 دولار مااا
E 

ES 

 :م6قالرك لا انجرح

 E و

 نم ىثنألاو ركذلا :نيجوزلا قلخ هنأو (؟744)

 .محرلا يف بص ةفطن نم «ناويحلاو ناسنإلا
 مهقلخ ةداعإ -لوسرلا اهأ- كبر ىلعنأو (50)
 .ةمايقلا موي ىرخألا ةأشنلا يهو «مهت حام دعب
 هقلخ نم ءاش نم ىنغأ وه هنو (۸)

 .هب مهاضرأو مهل هكلمو «لاملاب

 «ىرْعُشلا بر وه للاعتو هناحبس هنأو 2:4(

 ا امار هک ولا اداع كاا

 لاء ياة ىتعاماھ دن4
 ور جم چ 000

 ةيلهاجلا لهآ ضعي ناك يعج a e رکیز ھوردا وزیر کک ج یر کت کر

 ًاداع كلهأ ىلاعتو هناحبس هنأو (50-204) ثر اني © هاڪ را نود ناھ سا
 مهوءدومث كلهأوءدوهموق مهو «ىلوألا 5 5 ©

OEE:لبق حون موق دبعاو وال كلهأوادحأمهنم ق ملف «حلاص موق 8  NR 

 ءاهلفاس ا E هللا اهبلق طول
 ةلزانلا ةعباتتملا ةراجحلا نم اهسبل ام اهسبلأف

06 1 
 .رطملاك ءامسلا نم مهيلع اويو صعيد ا

 ناسنإلا اهءأ- كيلع كبر معن ٌّيأبف (05) رت 8( را لو

 ؟كش -بذكملا

 0 نوه ءا دقو
 و ل 0

 عالام چھا
 ريذن ءملسو هيلع هللا لص دمحم اذه ۲

 عدبب سيلف .هلبق ءايبتألا هب رذنأ يذلا قحلاب
 ا

 اهعفدي ال ءاهتقو اندو ةمايقلا تبرق )٥۸٠٥۷(

 تقو ىلع عِلْطَي الو دحأ هللا نود نم ًاذإ

 ب

 ھڪ

 .هللا الإ اهعوقو
 الو «ًءازهتساو ةيرخس هنم نوكحضتو «ًاحيحص نوكي نأ نم -نوكرشملا اهيأ- نوبجعت نآرقلا اذه نوفأ (17- 0۹(

 .مكرومأ هل اومّلسو «هدحو هل ةدابعلا اوصلخأو هلل اودجساف ؟هنع نوضرعم نوهال متنأو «هديعو نم ًافوخ نوكبت

 4 رمقلا ةروس #
 مهارأف «هللا اعدف «ةيآ مهيري نأ ملسو هيلع هللا لص يبنلا «ةكم» رافك لأس نيح «نيتقلف رمقلا قلفناو «ةمايقلا تند )١(

 .ةيآلا كلت

 انقل ل و را ل ل
 هل ماود ال لحمضم بهاذ لطاب رحس اذه : ليلدلا روهظ دعب اولوقيو ءنيركنم نيبذكم

 وك مرا و مهر ره لإ کا لجو يلح الا ليم مل او

 .باقعلاو باوثلا روهظ دنع ةمايقلا موي هلهأب عقاو
 .مهالضو مهرفك نع مهعدرل ةيافك هيف ام باذعلا نماهب لح امو ءاهلسرب ةبذكملا ممألا ءابنأ نم شيرق رافك ءاجدقلو )٤(

 ؟ا اوبذكو اوضرعأ موق نع رذنلا ينغت ءيش يأف ءاهتياغ ةغلاب ةميظع ةمكح مهءاج يذلا نآرقلا اذه ()
 ءركنم عيظف رمأ ىلإ (نْرَقلا» يف هخفنب كّلَملا وعدي موي .(يظع ًاموي مهب رظتناو .مهنع -لوسرلا اهيأ- ضرعأف (1)

 .باسحلا فقوم وهو

o۸ 



 ا ورشات
 ١  5ي ڪک 3

 م ومع 1 روبقلا نم نوجرخي مهراصبأ ةليلذ ۸ ۷)

 ۸ باسحلل مهريس ةعرسو مهراشتنا يف مهأك

 2 - عمود نورك لوك عادلا لِ اَنيِعِطَمم اوعُد ام ىلإ نيعرسم «قافآلا يف رشتنم دارج
 3 ےس رر 5 0 عا >2 1

 4 اعدف eee 1 ديدش ٌرَع موي اذه :نورفاكلا لوقي«هيلإ

 ا د 01 frn 6 وو ع و ن لوا
 رميهتم ءام ِء ابوح ریت ٌبولغم قير 2 موق لوتس زل اھا .كموق لبق تيبّذك (9)

 © رك دكر عاملا أَ (SSO 8 ءنونجوه: اولاقو ءًاحون اندبع اويّذكف حون
 5 و 2ع و مس 8 ذألا 8 هايإ 3 1
 َناكمْلْماَوَج ايا رج ©ٍرْسْدَو چا تاد دل هلو 8 هتني مل نإ ىد عاوناب ا

  EF e ۹ 2ودا 2 3
 )١( ناكَفِبكَن © ردم نمَزَهَمَدَياَآهَكَتدَكلَو رنک | اله ةمواقم نع فيعض نأ هبر حوناعدف |3

 2 کیس هرز لل نارمل اردو ھ ردو قَِدَع .كب مهرفك ىلع كدنع نم باقعب يل رصتناف
 ار ل م ا ءامسلا باوبأ انحتفف «هءاعد انبجأف )۱۱ ١١)

 اهدنا رو ودعك ناک یک داع تب 8 ا رار قدح ريتك اب
 لزاما هنا سالا عر رمش 27 يحتم فات : ىلع ضرألا ءامو ءامسلا ءام ىقتلاف ءاملاب
 3 ا LI تا ا .مهكرش ءازج ؛ ؛مه هللا هرَّدق يذلا مهكالهإ

 | تالا انرَسي قلو و عرس ةنيف ىلع هعم نمواحونانلحو 17 ١4(

 رس ا6ھ ردا دوك تدك © رکیز ھت ]َهَمْمَدلل |[ ىأرمب يرجت ءاهب تّ ريماسمو حاولأ تاذ
 ا و ١ کک ا ىلع مه ءازج ؛نيبذكملا انقرغأو هظفحو انم

 هيت رس و لک ینا 1 5 .مالسلا هيلع حونل ًاراصتناو مهرفك
 مو اس 9 ر ا و 45 ٠

 لآ باَدَْلا نما 2 روماخیس رش 1 0 0 هلل نينيعلا ةفص تابثإ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 . 04 أو يق ا زارو ۱ھ 6 .هب قيلي اک «ىلاعتو هناحبس
 1 هموق عم حون ةصق انيقبأ دقلو (1101)

 اوربتعيل ؛حون دعب نمل انتردق ىلع ًاليلدو ةربع
 ءاهيرب ترفك يتلا ةمألا هذه لح اهب اوظعتيو
 .ًالؤم ًايظع ناك هنإ ؟هب تءاج اهب ظعتي لو «يلسر بذكو يب رفك نمل يرذنو يباذع ناك فيكف ؟ظعتي ظعتم نم لهف
 ؟هب ظعتم نم لهف «ربتعيو ركذتي نأ دارأ نمل ربدتلاو مهفلل هيناعمو ءظفحلاو ةوالتلل نآرقلا ظفل انلهَس دقلو (1)
 .هميلعتو هملعتو نآرقلا ةوالت نم راثكتسالا ىلع ٌثح ةروسلا نم اهرظان امو ةيآلا هذه يفو
 هنإ ؟هب ناهيإلا مدعو «مهوسر بيذكت ىلع يرذنو «مهرفك ىلع مهل يباذع ناك فيكف «مهانبقاعف ًادوه داع تبذك (16)

 .ًالؤم ًايظع ناك

SS CE E عهد ريتسم SS 
 .هلصأ نم علقنملا لخنلاك مهكر تتف «مهداسجأ نع مهسوؤر لصفتو «مهقانعأ قدتف مهسوؤر ىلع مهب يمرتف ءضرألا

 ) )۱.ًالؤم ًريظع ناك هنإ؟مهب نمؤي ملو يلسر بّذك و «يب رفك نمل يرذنو يباذع ناك فيكف

 ؟هب ظعتم نم لهف «ربتعيو ركذتي نأ دارأ نمل «ربدتلاو مهفلل هيناعمو ظفحلاو ةوالتلل نآرقلا ظفل انلّهَس دقلو (15)
 ةريثكلا ةعابجلا نحن هعبتت ًادحاو انم ًارشبأ :اولاقف ءا اورِذنَأ يتلا تايآلاب -حلاص موق مهو- دومث تبذك (1 4

 .نونجو باوصلا نع ِدْعُي يفل ًاذإ انإ ؟دحاو وهو

 لوزن دنع نورّيَس .ريجتلاو بذكلا ريثك وه لب ؟انم دحاو وهو ءاننيب نم ة ةوبنلاب صحو يحولا هيلع لزنأآ )۲٠١۲(

 ؟ريجتملا باذكلا ِنَم ةمايقلا مويو ايندلا يف مهب باذعلا

 لج رطبا «باذعلا نم مين ليام حلاصاي- رظتناف ءمهلًارابتخا ؛ةرخصلا نم اهولأس يتلا ةقانلا وجر انإ (۷)
 .كل مهاذأو مهايإ كتوعد

Î 



 ٍرَمَقلاةَيوُس ورشا مالالا
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 كموق نيب موسقم ءاملا نأ مهربخأو ()

 برش لك ؛موي محلو موي ةقانلل : :ةقانلاو

 سيل نم ىلع رظحيو «هتمسق تناك نم هرضحي
 .هل ةمسقب

 ا ىو)
 فيكف «مهتښقاعف اهرحتف «هديب ةقانلا لوانتف

 ىصع نمل يراذنإو ؛مهرفك ىلع مهل يباقع ناك

 .ًالؤم ًايظع ناك هنإ ؟ىلسر
 مهب حاصف «ٌليربج م هيلع انلسرأ انإ (۳۱)

 اوناكف «مهرخآ نع اودابف «ةدحاو ةحيص
 هلعجي يذلا راسكتالا عيرس سبايلا عرزلاك
 يشاوملا ظفحل ًاجايس ةريظحلا بحاص
 ءظفحلاو ةوالتلل نآرقلا ظفل انس دقلو (1)
 «ريتعيو ركذتي نأ دارأ نمل ريدتلاو مهفلل هيناعمو

 ؟هب ظعتم نم لهف
 .اهي اورذنأ يتلا هللا تايآب طول م وق تبّذك (۴۳)

 مهيمرت ةديدش جير مهيلع اتلسرآ اإ( ۲۴9
Eل  

 ًاطول انبثأ امك «مهيلع اندنع نم ةمعن «ليللا رخآ
 ءانباذع نم مهانيجنأف « ارا

 .انركشو انب نمآ نم بيت
 «هباذعو هللا سأب هموق طول فّوخ دقلو (77)

1 0 
 .هوبّذكو «كلذ يف اوُكش لب «هل اوعمسي ملف

 ةشحافلا اولعفي نأ هنم اوبلط دقلو (۴۷)

 هيلع طول هب مكرذنأ يذلا يراذنإو يباذع اوقوذ :مه ل ليقف ءًائيش اورصبُي ملف مهنيعأ انسمطف «ةكئالملا نم هفويضب
 .مالسلا

 باذعلا كلذو «ةرخآلا باذع ىلإ مهب يضفي ىتح مهيف رقتسا مئاد باذع حابصلا تقو مهءاج دقلو )۳۹۳۸(
 «مكبيذكتو مكرفكل ؛مكب هتلزنأ يذلا يباذع اوقوذ : مهل ليقف« اا اهالعأ ليو مقل 3 بقر رر

 .مالسلا هيلع طول هب ب مكرذتأ يذلا يراذنإو

 ؟هب ظعتم نمي لهف ركذتي نأ دارأ نم ربدتلاو مهفلل هيناعمو «ظفحلاو ةوالتلل نآرقلا ظفل انلّهَس دقلو (4 0 ٠

 .مهرفك ىلع مهل ةبوقعلاب انّراذنإ هّموقو نوعرف َعابتأ ءاج دقلو (41)

 .ءاشيام ىلع ردتقم «بّلاخي ال زيزع ةبوقع باذعلاب مهانبقاعف ءانئاينأ ةوبنو انتينادحو ىلع ةلادلا اهلك انتلدأباوبذك ( 45
 يف هللا باقع نم ةءارب مكل مأ :مهبيذكت ببسب اوکله نم مهركذ مّدقت نيذلا نم ريخ -شيرق رشعم اي- مكرافكأ (4؟)
 ؟ةبوقعلا نم ةمالسلاب ءايبنألا ىلع ةلزنملا بتكلا

 ؟ءوسب اندارأ نم انيلغي ال ةرصتنم ةعامج نحنف «عمتجم انرمأو يرو مزح ولوأ نحن: :«ةكم» رافك لوقيأ لب )٤٤(

 .؟ردب» موي اذه ثدح دقو «رابدألا نولويو «نينمؤملا مامأ «ةكم) رافك عمج مزهيس (46)

 .«ردب» موي باذعلا نم مهقحل ام ىسقأو مظعأ ةعاسلاو «نوقحتسي اهب هيف نوزاَجُي يذلا مهدعوم ةعاسلاو (؟)

 .منهج باذع ةدشاوقوذ : مه لاقيو «مههوجو ىلع رانلا ين نورت موي . باذعو ءانعو قحلا نع هيت يف نيمرجملا نإ ( ۷

 .ظوفحملا حوللا يف هل انتباتكو «هب انملع قبسو «ءانيضقو هانردق رادقمب هانقلخ ءيش لک اّن )٤۹(

or. 



 قل ةزوش ني

 لوقن نأ الإ هاندرأ اذإ ءىشلل انرمأ امو (00)

 ءرصبلا حملك نوكيف ««نك» يهو ةدحاو ةلوق

 .نيع ةفْرَط رخأتي ال

 ممألا نم رفكلا ين مكهابشأ انكلهأ دقلو (01)

 وي ديف م دغ ودعم © رهنوټ جف لاكّتلا نم مهب لح اهب ظعتم نم لهق «ةيلاخلا

 ؟باذعلاو
1 TT 

 دچار کاکا 2 : .ةظفحلا اهتبتك يتلا بتكلا يف بوتكم رش

DERھ5ا ھر آکا ء۵ا ا  
 LEG ل ارا و3 8 .هب نوزاجيسو «مهفئاحص

 نكبر ا ناب عرقا تشل ةعساو رابنأو «ةميظع نيتاسب يف نيقتملا نإ )١٤(

 © نآررملا ف اوَعْظالأ © درمل موو اعر امسا | .ةمايقلا موي
 ياله تكلا كوس ايتو ُميإو ل دنع ميئأت الو هيف وغلال تح سلجم ين(6)
 مه نالا چ ٭ رے 3 ءايشألل یت اخلاء ميظعل ١كلَملا هللا

 ُلْخَتلاَو هک اف © تدل َهَعَصَو ۰
 2 .ىلاعتو كرابت ءيش لك ىلع ردتقملا

 لايف نالو فعلا وم قلو © 1

 راسلا لص ننال لَكَ 2 & نهحرلا ةروس إ#

 0 E تعا ,سيتب ؛نآرقلا ناسنإلا ملع نمحرلا )۲١٠(
 8 درء 8

 م 0 .هيناعم مهفو هظفحو هتوالت

 هسفن يف اع َنايبلا هملع ءناسنإلا قلخ (4 ,)

 .هريغ نع هل ًازييمت

 باسحب نيّيقاعتم نايرجي رمقلاو سمشلا ()

 .برطضي الو فلتخ ال «نقتم

 فرعت «قاس اه يتلا ضرألا راجشأو «هل قاس الو ضرألا نم ملْطَيو مُجنَي يذلا تابنلا وأ ءامسلا يف يتلا موجنلاو (7)
 .مهعفانمو هدابع حلاصم نم هل اهرخس امل داقنتو هل دجستو ابر

 .هدابعل هعرشو هب رمأ يذلا لدعلا ضرألا يف عضوو «ضرألا قوف اهعفر ءامسلاو (۷)

 .سانلل متنّرَو اذإ نازيملا اوصَقْنت الو «لدعلاب نزولا اوميقأو «هل مدنّرَو نم اونوختو اودتعت الئل (4:4)

 اهيفو ءرمثلا اهنم نوكي يتلا ةيعوألا تاذ لخنلاو ةهكاف اهيف .قلخلا اهيلع رقتسيل ؛اهدّهمو اهعضو ضرألاو )٠١-١١(
 .ةحئارلا بيط تبن لك اهيفو «مكماعنألو مكل ًاقزر ؛رشقلا وذ بحلا

 يبنلا مهيلع الت نيح نجلا باوج نسحأ امو ؟نابذكت -سنإلاو نجلا رشعم اي- ةيويندلاوةينيدلا كبر مَعِن يأبف (1

 يغبتي اذكهو ««دمحلا كلف «بذكن انّير كئالآ نم ءيشب ال و» :اولاق «ةيآلا هذهب ّرَم الكف «ةروسلا هذه ملسو هيلع هللا ىلص

 .اهيلع هدمحيو هللا ركشيو ءاہب رقي نأ .هؤالآو هللا معن هيلع تيلت اذإ دبعلل

 .ضعبب هضعب طلتخم ا رانلا بهل نم نجلا نم وهو «سيلبإ قلخو راَخَقلاك سباي نيط نم مدآ وهو «ناسنإلا ابأ قلخ (161)

 ؟نابّذكت - -نجلاو سنإلا رشعم اي- اكبر معن يأبف (15)

 .هتيبوبرو هريبدت تحت عيمجلاف ءامهيف اهيّبرغم برو «فيصلاو ءاتشلا يف سمشلا يقرشم بر للاعتو هناحبس وه (۱۷)

 ؟نابّدكت -نالقتلا اهيأ- اکبر مَعِن يأبف (1)

of\ 



 نما ٌةَروُس َنوُرَسِعلاَوعباَتلا رجلا

 بذعلا- نيرحبلا ءام هللا طلخ ۰۹0 ۲١(

 ىأرم يف امهنيب لصاف ال ,نييقالتم -حلملاو
 ىغطي الف ءزجاح امهنيب كلذ عمو «نيعلا 00 2 8

 لب .هصئاصخب بهذيو ءرخآلا ىلع امهدحأ 0
 .(هيقالت عم احلم حلملاو «ءابذع بذعلا ىقبي ' همس نا ااه 9 دابدکنام لا ءاي

 -نالقثلا هيأ- اکبر معن يأبف (؟1) دنگ یا گارا 0

 ؟نابّدكت

 قلؤللا هللا ةردقب نيرحبلا نم جرخي )١(

 .ناجرَملاو

 -نالقثلاهيأ- اکبر مَن يابن(

 ؟نابذکت

 ةمخضلا ٍنفسلا ريخست كْلِم ىلاعت هلو (۲)

 ةعفار «سانلا عقانمب رحبلا يف يرجت يتلا

 ر

n ® 

 .لابجلاك اهتعرشأو اهيراوس
 -نالقتلا اهيأ- كبر مك يأبف (19)

 ؟نابّدكت : 2100 © ناب

 قلخلا نم ضرألا هجو ىلع نم لك ۲۷۰۲١( م ن زىق: 24“ ءا
 ءايربكلاو ةمظعلا وذ كبر هجو ىقبيو كلاه ره

 هجولا ةفص تابثإ ةيآلا ينو .دوجلاو لضفلاو

 الو هيبشت نود «هناحبس هب قيلي مب ىلاعت هلل
 .فييكت

 ؟نابذكت - -نالقثلا هيأ - اکبر مَعَ يأبف (14)

 لو نأش يف وه موي لک . يي ل ا 3٠و)

 ؟نابّدكت -نالقتلا اهيأ- اکبر مَحِن يأبف .عنْمَيو يطعيو
 لهأ بقاعنف -نجلاو سنإلا- نالقثلا اهبأ ءايندلا يف اهومتلمع يتلا مكلامعأب مكتازاجمو مكباسحل غرفنس )
 ؟نابّدكت -نالقثلا اهيأ- كبر مَن ٌيأبف .ةعاطلا لهأ بيثنو «يصاعملا

 ضرألاو تاومسلا فارطأ نم نيبراه همكحو هللا رمأ نم ذافنلا ىلع متزَدَق نإ ءسنإلاو نجلا رشعم اي (5”7 0
 الو ًاعفن مكسفنأل نوكلمت ال متنأو كلذ مكل ىّتأو «ىلاعت هللا نم رمأو «ةجحو ةوقب الإ كلذ ىلع نيرداق متسلو ءاولعفاف
 ؟نابّدكت -نالقثلا اهيأ- اکبر معن يأبف ؟ارض

 نجلا رشعم اي ًاضعب مكضعب رصني الف ؛مكسوؤر ىلع بصب باذم ساحنو «ران نم به مكيلع لَسْرُي (77)

 ؟نابّدكت - -نالقثلا اهيأ - كبر مَن يأبف . سنإلاو

 نم ؛باذملا صاصرلاو يلغملا تيزلاكو ءدرولا نولك ءارمح تناكف «ةمايقلا موي ترطفتو ءامسلا تقشنا اذإف ( ۷
 ؟نابّدكت -نالقتلا اهيأ- اكبر مَن يأبف .ةمايقلا موي لوهو رمألا ةدش

 -نالقثلا اهيأ- اكبر مَعَ يأبف . مهيونذ نع نجلاو سنإلا نم نيمرجملا ةكئالملا لأست ال مويلا كلذ يف )٠۹(
 ؟نايدكت

 .رانلا يف مهيمرتف ,مهمادقأبو مهسوؤر ةمدقمب مهذخأتف «مهتامالعب نيمرجملا ٌةكئالملا فرعت (4)

oY 



 نَا ةو ورتلو مالالا

 لاا ٍ؟نابّدكت -نالقتلا اهيأ- اکبر معن يأبف (4)
 0 ًاخيبوت- نيمرجملا ءالؤهل لاقي (55 :«5*)
 ي راھ نوط دور جملا | اهب بّدكي يتلا منهج هذه :-مهلآريقحتو

 هدر ماَقم َفاَحْرَمِلَو نادك اَمْكَيَر «ميحجلا يف َنوبّذعُي ةرات :ايندلا يف نومرجملا
 26 © نان غلب بارش وهو «ميمحلا نم نوقسُي ةراتو

 3 5 .ءاشحألاو ءاعمألا عطقي «ةرارحلا ىهتنم

 ؟نابذکت -نالقثلا اهبأ- کبر معن يأبف (50)

 «نحلاو سنإلا نم هدابع نم هللا ىقتا نلو (51)
 «هیصاعم كرتو هعاطأف «هيدي نيب هماقم فاخف

 .ناتنج

 ؟نابّدکت -نالقتلا اهيأ- امكبر مَحِن يأبف (۷)
 هكاوفلا نم ةرضن ناصغأ اتاوذ ناتنجلا (44)

 1 .راثلاو
 ؟نابذکت -نالقثلا اهيأ- کبر مَعِن يأبف )٤۹(

 نايرجت ءاملا نم نانيع نيتنجلا نيتاه يف (00)

 .(الخ
 ؟نابَّذكت -نالقثلا اهيأ- اکبر مِن يأبف 0
 هكاوفلا نم عون لك نم نيتنجلا نيتاه يف (09)

 .نافنص
 ؟نابّدكت -نالقثلا اهيأ- اکبر مَن يأبف ()
 نومعنتي ناتنج مهبر ماقم اوفاخ نيذللو (04)

 «جابيدلا ظيلغ نم ةنطبم شرف ىلع نيئكتم ءامهيف
 7 .مهيلإ بيرق نيتنجلا رمثو
 ؟نابذكت -نالقثلا اهيأ- اکبر مَحِن يأبف (05)

 مهلبق سنإ نهأطي مل «مهب تاقلعتم مهريغ ىلإ نرظني ال ,نهجاوزأ ىلع نهراصبأ تارصاق تاجوز شرفلا هذه يف (01)
 .ناجالو
 : ؟نابّدكت -نالقثلا اهيأ- اكبر مَن يأبف (010)
 .نهلامجو نهئافص يف ناجْرَملاو توقايلا روحلا نم ٍتاجوزلا ءالؤه نأك (08)

 ؟نابّدكت -نالقتلا اهيأ- اکبر مَن يأبف (04)
 ؟نابذكت -نالقتلا اهيأ- اكبر مَّعِن يأبف ؟ةرخآلا يف ةنجلاب هيلإ ناسحإلا الإ ايندلا يف هلمعب نسحأ نم ءازج له (110)

 ؟نابذكت -نالقتلا اهيأ- ابر مَعِن يأبف .نايرخأ ناتنج نيتقباسلا نيتنجلا نود نمو (77 217)

 -نالقثلا اهيأ- اكبر معن يأبف .داوسلا ىلإ تلام ىتح اههترضخ ْثَّدتشا دق «ناوارضخ ناتنجلا ناتاه (16:74)
 ؟نابذکت
 ؟نابّذكت -نالقثلا اهيأ- ابر مِن يأبف .ناعطقنت ال ءاملاب ناتراّوف نانيع |مهيف (1717)
 .نامرو لخنو هكاوفلا عاونأ نيتنجلا نيتاه يف (14)

 ؟نابّدكت -نالقثلا اهيأ- کبر مَعِن يأبف (19)
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 ٌةَحِفاَ 2 1 زکات

 تاگ ھالا
 ةت بح كوزا ر

kr م شدم كيو ھدایت 9 لاو @ تملا | بحت اموسصنملا بح کاوه بک ا 
 رجم

 نرخي © نرالا أيل © وتلك نَج
 © َةَموُصَوَم

 وصوم رر

 :ةثالث ًافانصأ -قلخلا اهيأ- متنكو (۷)

 ةعقاولا هوس

 تابيط تاجوز عيرألا نانجلا هذه يف 0

 .هوجولا ناسح قالخألا

 ؟نابَّدكت -نالقتلا اهيأ- اکبر معن يأبف )71١(
 .مايخلا يف تانوصم تاروتسم روح (۷۲)

 ؟نابذکت -نالقثلا اهيأ- امكبر مح معن يأبف ()

 نهجاوزأ لبق سنإروحلا ءالؤه أطي مل04)
 .ناجالو

 ؟نابّدكت -نالقثلا اهيأ- امكبر معن يأبف (70)
 ءرضخ ةيطغأ تاوذ دئاسو ىلع نيئكتم (77)

 .ٍنْسُحلا ةياغ يف عنّضلا ةقئاف ةعيدب شرفو

 ؟نابّدكت -نالقثلا اهيأ- مكبر مَن يأبف (۷۷)
 «هريخ رثكو كبر مسا ةكرب ترثاكت (78)
 ماركإلاو ءلماكلا دجملاو ,رهابلا لالجلا يذ
 .هتايلوأل

 4 ةعقاولا ةروس 8

 دحأ اهمايقل سيل «ةمايقلا تماق اذإ )١-۳(

 رانلا يف هللا ءادعأل ةضفاخ يه «هب بّدكي
 .ةنجلا يف هئايلوأل ةعفار

 ءًاديدش ًاكيرحت ضرألا تكّرُح اذإ (5-5)

 ًارابغ تراصف ءًاقيقد ًانيتفت لابجلا تيفو
 .حيرلا هنَرَذ دق وجلا يف ًارياطتم

 !!مهلاح أوسأ ام «ةئيندلا ةلزنملا لهأ لامشلا باحصأو !!مهتناكم مظعأ ام «ةيلاعلا ةلزنملا لهأ نيميلا باحصأف (۹ .۸)

 مهلخُدُي هللا دنع نوبرقملا مه كئلوأ «ةرخآلا يف تاجردلا ىلإ نوقباسلا مه ايندلا يف تاريخلا ىلإ نوقباسلاو )1١-1١(
 .ميعنلا تانج يف مهمر

 ررس ىلع ةمألا هذه رخآ نم ليلقو ؛ىرخألا ممألا نم مهريغو ءةمألا هذه ردص نم ة ةريثك ةعامح اهلخدي 1۳ -١5(

 .ًاضعب مهضعب لباقي اهيلع نيئكتم «بهذلاب ةجوسنم

oft 



 هقول ةَروُس سر وام

 نعم نيكه وااو ا فوط ال ناملغ مهتمدخل م هيلع فوطي (۱۹-۱۷)

E SAGESتىكى ھەزەر ه6 نرتب ©  | 
 O م و © نوه اهنم ٌعَدَصَت ال ,ةنجلا يف ةيراج رمح نيع نم

 2 ولا ركنا نعت قد رھا رطح |[ 3 ع
 ا : ب .مهوقعب بهذت الو .مهسوؤر

 اوناش EEE < نکلا اک ر ےس نیلا لع ن
 نوريختي اب ناملغلا مهيلع فوطيو )۲۰-۲٤(

 1 21 هذ 2و ماسلا م6 3 > 75 >2 4

 0 عر .مهسوفن هيف بغرتامم ريط محلبو «هكاوفلا نم
 © ؤلؤللا لاثمأك «ةعساو نويع تاوذ ءاسن مهو

 اب مه ءازج ؛ًالامجو ًءافص هفادصأ يف نوصملا

 .ايندلا يف تاح اصلا نم نولمعي اوناك

 ام الو ءالطاب ةنجلا يف نوعمسي ال )۲٠۰۲۰(

 «بويعلا هذه نم ًام اس الوق الإ .هعامسب نومثأتي

 000 © يحتم ف | .ضعب لع مهضعب ٌميلستو
 7 هومن و وریجو ومس يفإ 2 مظعأام«نيميلا باحصأو )۷-۳٤(

 ا و 5 أ 3
 ا © صن 5 مهن ويرا 6 هيف كوش ال رّذِس يف مه !!مهءازجو مهتناكم

 و 0 2> 2 2

 راتاو وي اكو ©ر يطعلا تل دور ٤ ال مئاد لظو ءضعب ىلع هضعب بكارتم زومو
 رولر ایا کک 6 2 4 2 1

 نھ وأ را ايوب وأ © وبما امو ابار 4 دفنت ال ةريثك ةهكافو «عطقني ال راج ءامو «لوزي

 قوزغ تیم ملان وعومَجَمل © نیرخک او نبل اھ ٍشرفو «عنام اهنم مهعنمي الو «مهنع عطقنت الو

 TERETE .ررسلا ىلع ةعوفرم

 ةأشن ةنجلا لهأ ءاسن انأشنأ انإ )۳۸-۳٠١(

 «ةدحاو نس يف ,نهجاوزأ ىلإ تاببحتم «ًاراكبأ نهانلعجف ؛ءانفلا لبقت ال ةلماك ةأشن ءايندلا يف تناك يتلا ةأشنلا ريغ

 .نيميلا باحصأل نهانقلخ

 .نيرخآلا نم ةريثك ةعامجو «نيلوألا نم ةريثك ةعامج مهو (5 )۹ ٠

 «ٍلغي راح ءامو «مهسافنأب ذخأت منهج ران ٌرَح نم ةراح حير يف !!مهءازجو مهلاح ًأوسأ ام لامشلا باحصأو (55-41)

 .رظنملا ميرك الو «لزنملا دراب ال ءداوسلا ديدش ناخد نم ٌلظو

 .لسرلا هب مهتءاج اع نيضرعم «مارح اب نيمعنتم ايندلا يف اوناك مهنإ (40)

 .كلذ نم ةبوتلا نوولي الو «هتيصعمو هب كارشإلاو هللاب رفكلا ىلع نوميقي اوناكو 0

 .هل بيذكتو ثعبلا رمأل مهنم داعبتسا اذهو ؟ةيلاب ًاماظعو ًابارت انرصو انتم اذإ ثعِبْنَأ :ثعبلل ًاراكنإ نولوقي اوناكو (47)

 ا كو

 ؟ضرألا يف قّرفت دق ءًابارت اوراص نيذلا نومدقألا انؤابآو نحن ثعبثأ (4)

 موي وهو «ددحم تقوب تقؤم موي يف نوعّمجيس مدآ ينب نم نيرخآلاو نيلوألا نإ :-لوسرلا اهيأ- مه لق ( €۹

 .ةمايقلا
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 قيرط نع نولاضلا اأ مكنإ مث (005-41)

 نم نولكآل «هدعوو هللا ديعوب نوبذكملا ىدهلا

 نوثلامف ءرجشلا حبقأ نم وهو «موقز نم رجش
 ءام هيلع نويراشف ؛عوجلا ةدشل ؛مكنوطب اهنم

 هنم نوبراشف ءأمظ يوري ال ةرارحلا يف ًايهانتم

 ىوزت ال يتلا شاطعلا لبإلا برشك «ةرثكب
 .اهبيصي ءادل

 ّدعَأ ام وه باذعلا نم هنوقلي يذلا اذه (01)

 .مهب مكهتو
 اونوكت ملو -سانلا اهأ- مكانقلخ نحن (010)

 .ثعبلاب نوقّدصت اًلهف ءاعيش

 يف اهنوفذقت يتلا فّطُتلا متيأرفأ (04:08)

 مأ ًارشب كلذ نوقلخت متنأ له «مكئاسن ماحرأ

 ؟نوقلاخلا نحن

 امو «توملا مكنيب انرَّدَق نحن )8١100(

 موي مكقلخ رّيغن نأ نع نيزجاعب نحن
 تافصلا نم هنوملعت ال ايف مكئشننو «ةمايقلا

 .لاوحألاو

 .ىرخأ ةرم مكئاشنإ ىلع هللا ةردق نوركذت اًلهف ءائيش اونوكت ملو ىلوألا ةأشنلا مكأشنأ هللا نأ متملع دقلو (11)

 ءاشن ول ؟ضرألا يف هتبننو هرارق رقت نحن مأ أ ضرألا يف هنوتبنُت متنأ له هنوثرحت يذلا ثرحلا متي رأرفأ (1۷-)

 لب «نوبّذعم نورساخل انإ :نولوقتو «مكعرزب لزن امم نوبجعتت متحبصأف «معطم يف هب عفتني ال «ًأيشه عرزلا كلذ انلعجل

 .قزرلا نم نومورحم نحن

 ةمحر هانلزنأ نيذلا نحن مأ ءضرألا رارق ىلإ باحسلا نم هومتلزنأ متنأآ هب اوّيحتل هنوبرشت يذلا ءاملا متيأرنأ (1458)

 ؟مكب
 بذعلا ءاملا هلازنإ ىلع مكبر نوركشت اًّلهف «عرز الو برش يف هب عفتني ال «ةحولملا ديدش ءام ا اذه انلعج ءاشن ول )۷١(

 .مكعفل
 ؟اهل نودجوملا نحن مأ «رانلا اهنم حدث يتلا اهترجش متدجوأ متنأأ ,نودقوت يتلا رانلا متيأرفأ (۷۲ 071)

 .نيرفاسملل ةعفنمو منهج رانب مكل ًاريكذت نودقوت يتلا مكران انلعج نحن (۷۳)

 .تاريخلاو ناسحإلا ريثك «تافصلاو ءامسألا لماك ميظعلا كبر -يبنلا اهبأ- هّرئف )۷٤(

 .ميظع هرْذَق نوملعت ول مسل هنإو «ءامسلا يف اهبراغم يف موجنلا طقاسمب ىلاعت هللا مسقأ (7700)

o1 



 دمحم ىلع لزن يذلا نآرقلا اذه نإ (۷۹-۷۷)

 ريثك «عفانملا ميظع نآرقل ملسو هيلع هللا لص

 روتسم نوصَم باتك يف «ملعلا ريزغ «ريخلا

 يديأب يذلا باتكلا وهو «قلخلا نيعأ نع
 ماركلا ةكتالملا ا .ةكئالملا

 ا 2

 .ثدحلاو

 بر نم لزنم ميركلا نآرقلا اذهو )۸٠(

 اكلت رجا

 5 تست يتكذ ۶یک

 ت ى

 و © وليك اک

 رگ نری اد ست

 ن ا CES راض نإ اهتوُعِجَتَت ©

 ةَ ارون دورت

 تے و د سس اس وو سے وو ےہ 4

 يحض نوک ناما © رك کک نا ف .هيف ةيرم ال يذلا قلنا وهف :نيلاعلا

 ( Aنمک ن اأو نبأ حن عَ كرك نيب ) -نوكرشلا اهأ- متتأ نآرقلا اذهبفأ 2

ETE OA 8 E < 
 5 ی ی rE TAK 2 ہکیلع هلل : ثل جو ۸
 ريظعلا َكْيَرِوَس 3 حيض ها تدان ؟نورفحتتو أ نوير

 ١ الو نآرقلا رمأب نواهتي نم ىلع راكنإ اذه ينو

 .هتوعدب يلابي
 5 1 1 سفن تغلب اذإ نوعيطتست لهف (80-8)

 5 كَم نافل ر فيلا وتلا فاتر 9 روضح متنأو «عزنلا دنع موقلحلا مكدحأ

 ا EE راک ناک تا ا 9 e «هيلإ نورظنت
 2 5 TSکرد زبر وکار ھل ا | 5 . !برقاوحنو .كلذا ا

 ا .مهنورت ال مكنكلو ءانتكئالمب
 E ريغ متتك نإ نوعيطتست لهو (۸۷ ,85)

 حورلا اوديعت نأ مكلامعأب نييزجم الو نيبساحم

 .اهوعجرت نل ؟نيقداص متنك نإ ءدسجلا ىلإ
 ةنج هلو «هسفن هب بيطت امو حرفلاو ةعساولا ةمحرلا هتوم دنع هلف «نيبرقملا نيقباسلا نم تيملا ناك نإ امأف (44:84)

 .ةرخآلا يف ميعنلا

 .نيميلا باحصأ نم كنوكل ؛نمأو كل ةمالس:هل لاقيف «نيميلا باحصأ نم تيملا ناك نإ امأو (4140)

 «ةرارحلا يهانتملا يلغملا منهج بارش نم ةفايض هلف «ىدهلا نع نيلاضلا «ثعبلاب نيبذكملا نم تيملا ناك نإ امأو (44-47)

 .ديدشلا اهماذع ىساقيو ءابب قرحي رانلاو

 ههّزنو «ميظعلا كبر مساب حّبسف «هيف ةيرم ال يذلا نيقيلا قح وه -لوسرلا اهيأ- كيلع هانصصق يذلا اذه نإ (446)

 .اريبك اولع نولوقي |مع هللا ىلاعت .نودحاجلاو نوملاظلا لوقي امع

 ¥ ديدحلا ةروس +

 .مهرومأ ريبدت يف ميكحلا :هقلخ ىلع زيزعلا وهو «هتاقولخم عيمج نم ضرألاو تاومسلا يفام لك ء ءوسلا نع هللا هَّرن )١(

 «ريدق ءيش لك ىلع وهو «تيميو ييجي « هقلخ يف فرصتملا كلاملا وهف ءامهيف امو ضرألاو تاومسلا كلم هل (؟)

 .نكي ملأشي مل امو ءناك هءاش امف «هدارأ ءيش هيلع رَّدعتي ال

 سيل يذلا نطابلاو «ءيش هقوف سيل يذلا رهاظلاو «ءيش هدعب سيل يذلا رخآلاو «ءيش هلبق سيل يذلا لوألا وه (۳)

 .ميلع ءيش لكب وهو ءءامسلا يف الو ضرألا يف ةيفاخ هيلع ىفخت الو «ءيش هنود
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 ؟مكقلاخ هللاب نينمؤم متنك نإ كلذ ىلع مكقاثيم هللا ذخأ دقو «كلذ

 امو ضرألاو تاومسلا ىلخ يذلا وه )٤(

 الع :يأ- ىوتسا مث «مايأ ةتس يف امهنيب

 ءاوتسا هقلخ عيمج قوف هشرع ىلع -عفتراو

 نم ضرألا يف لخدي ام ملعي «هلالجب قيلي

 نم اهنم جرخي امو «كلذ ريغو رطمو بح
 رطم نم ءامسلا نم لزتي امو «رامثو عرزو تابن
 «لامعألاو ةكتالملا نم اهيف جرعي امو «هريغو

 ريصب هللاو «متنک انی هملعب مكعم هناحبس وهو
 .اهيلع مكيزاجيسو ءاهنولمعت يتلا مكلامعأب
 هللا ىلإو ءضرألاو تاومسلا كلم هل (5)

 ميهيزاجيسو «ةرخآلا يف قئالخلا رومأ ريصم

 . مهلارعأ ىلع
 راهنلا يف ليللا تاعاس نم صقن ام لخذي (5)
 تاعاس نم صقن ام لجْدَيو ءراهنلا ديزيف

 ميلع هناحبس وهو «ليللا ديزيف ليللا يف راهنلا

 نم هيلع ىفخي ال ءرودصلا هّنكت امو رئارّسلاب

 .ةيفاخ كلذ

 هيلع هللا لص دمحم هلوسرو هللاب اونمآ (0)

 لاملا نم هللا مكقزر امم اوقفنأو «ملسو

 «سانلا اهيأ مكنم اونمآ نيذلاف «هیف مكفلختساو
 .ميظع باوث مهل «مهام نم اوقفنأو
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 ىلإ مكوعدي لوسرلاو «هعرشب اولمعتو هللا

TTهدر يدع  

 .ءا ازجلا سح مکی زاجيف
 ًاكلام دحأ ىقبي الو ءامهيف ام لك ثري ضرألاو تاومسلا ثاريم هلو ؟هللا ليبس يف قافنإلا نم مكعنمي ءيش ُيأو 0 ٠

 نم هللا دنع ةجرد مظعأ كئلوأ ءرافكلا لتاقو ؛ةكم» حتف لبق نم قفنأ نم مكنم ةبوثملاو رجألا يف يوتسي ال .امهيف ءيشل
 هيلع ىفخي ال ريبخ مكلامعأب هللاو ءةنجلا هللا دعو نيقيرفلا نم ًالكو ءرافكلا اولتاقو حتفلا دعب نم هللا ليبس يف اوقفنأ نيذلا

 .اهيلع مكيزاجيسو ءاهنم ءيش
 «ميرك ءازج هلو «باوثلاو رجألا هُبر هل َفعاضيف «ىذأ الو ٌنَم الب هبلق نم ًابستحم هللا ليبس يف قفني يذلا اذ نسم (۱)

 ؟ةنجلا وهو
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 قتلو 0 هلأ لوفي ديرك SSL يو «مهطامع و ANE 2 َكلكَيِف 6 تاتج لوخد مويلا مكارشب :مه لاقيو «مهابعأ

 : اهراجشأو اهروصق تحت نم يرجت ةعساو

 وه ءازجلا كلذ ءًادبأ اهنم نوجرخ ال ءراممألا

 .ةرخآلا يف مكل ميظعلا زوفلا

 ص

 رك ءآَروأو عجب لق رو نم شيتا ورظنا اونم ا
 ةا ابا لر وشرب برر ا رووا

 لىتر كال يقر روک 2
 ر ا ا 2 6 5

 7 وعوض رنک ل نم ئضتسن انورظتنا :طارصلا ىلع مهو ءاونمآ
 هم ص

 2 ريدا لا5 دورا اور درو ارم اج یک ا ةيرخسلا هجو ىلع- ةكئالملا مه لوقتف مكرو

 كوم ىف ى ورال رڪ و ام اورتک ےن ماو یف 3 لِصْفَت ارون اوبلطاف مكءارو اوعجرا :-مهنم

 0 ء تأل نيرا © رملي ا  نينمؤملا ليام هنطاب «باب هل روسب مهنيب

 يوكون سم 7 167 هتهج نم نيقفانملا يلي امم هرهاظو «ةمحرلا هيف

 ا تس دما دبَعل سلجم بتكلافأ 5 .باذعلا
 1 صل قع ARES 3 ملأ :نيلئاق نينمؤملا نوقفانملا يداني )١5(

 بقدم وتكرم لَم وإ نسدلا نامش يدون اید يف مكعم نكن
 ماوس OA تكتل 2 انعم متنك دق ىلب :مهل نونمؤملا لاق ؟مكلثم

 60 قافنلاب مكسفنأ متكلهأ مكنكلو ءرهاظلا يف

 نينمؤملابو توملا يبنلاب متصبرتو «يصاعملاو

 هللاب مكعدخو توملا مكءاج ىتح كلذ ىلع متيقبو «ةلطابلا مكينامأ مكتعدخو «توملا دعب ثعبلا يف متككشو «رئاودلا

 .ناطيشلا

 «هلوسرو هللاب اورفك نيذلا نم الو «هللا باذع نم هب يدتفيل ؛ضوع -نوقفانملا اهيأ- مكنم دحأ نم لبقُي ال مويلاف )٠١(

 .يه ريصملا سئبو «لزتم لك نم مكب ىلوأ يه «راتلا ًاعيمج مكريصم

 يف اونوكي الو ءنآرقلا عاسو هللا ركذ دنع مهبولق نيلت نأ «هيده اوعّبَّناو هلو سرو هللا اوقَّدص نيذلل تقولا نحي ملأ 0

 تسقف «هللا مالك اولَّدبف نامزلا مهيلع لاط نيذلا -ىراصنلاو دوهيلا نم- مهلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلاك بولقلا ةوسق

 باتكلا نم هلزنأ ام عامس دنع هناحبس هلل عوشخلاو ةقرلا ىلع ثحلا ةيآلا ينو ؟هللا ةعاط نع نوج راخ مهنم ريثكو «مهبولق

 .هللا ةعاط نع مهجورخو «مهبولق ةوسق يف ىراصنلاو دوهيلاب هبشتلا نم رذحلاو «ةمكحلاو

 موي ىتوملا ءايحإ ىلع رداق هللا كلذكف «تابنلا ٍجِرْحّتف ءاهتوم دعب رطملاب ضرألا ييجي ىلاعتو هناحبس هللا نأ اوملعا (۱۷)

 .اوظعتتف اهنولقعت مكلعل ؛انتردق لئالد مكل نيب دق .اهتوسق دعب بولقلا نييلت ىلع رداقلا وهو «ةمايقلا

 فعاضي «ىلاعت هللا هجو ءاغتبا ؛مهسوفن اهب ٌةبيط ٍتاقفن هللا ليبس يف اوقفنأو «تاقدصتملاو مهاومأ نم نيقدصتملا نإ(

 .ةنجلا وهو «ليزج باوث كلذ قوف مهو «كلذ باوث مه

۹ 



 لوس نورا

 نيب اوقّرفي لو هلسرو هللاب اونمآ نيذلاو (19) ا 7 0

RAEأ  ENE 

 ًالوقو ًاداقتعا ءلسرلا هب تءاج اب مهقيدصت 24 اال هري

 ليزجلا مهباوث مه ممبر دنع ءادهشلاو ءًالمعو ْ لولا رک ا ر

 نيذلاو «ةمايقلا موي ميظعلا مهرونو «هللا دنع 8 ا

 باحصأ كئلوأ انججحو انتلدأب اوبّذكو اورفك 4 ا تهت ا

 .رونالو مه رجأ الف «ميحجلا ا يشاع نیکان نکرد ا
 ايندلاةايحلا نأ -سانلااهيأ- اوملعا(١٠) 1و ©ررزفلاٌمَتمالإنَدل ٌةويَحْلَااَمَو ّنوضِرَو هللا

 اهب وهلتو نادبألا اهب بعلت ءوهو بعل | مّ نيل رع یورک یک وريف اویس
 مكنيب رخافتو ءاهب نونيزتت ةنيزو «بولقلا 5 لَم لد يسر ها أوما أ رأل

 ىالوألاو لاومألا يف ددعلاب رثاكتو ءاهعاتمب 0 د فرضا ينل کب

 جيبي مث «هتابن عارُرلا بجعأ رطم لثمك اهلثم 9
 «هترضخ دعب ارفصم هارتف «سبييف تابنلا اذه

 باذع ةرخآلا يفو ءأشهتم ًاسباي ًاتاتف نوكي مث 1 دورس امار ف 507

 لهأل ةاريفروزل] نم ر 2 وماي کیو نبل 20068

 E E € © بيج ا ر 06 نکو لابا

SG TESSرورغلا عاتم الإ هترخا . 

 ىلإ يعسلا يف -سانلا اهيأ- اوقباس )1١(

 «ضرألاو ءامسلا ضرعك اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم اوّرْجُتِل ؛يصاعملا نع داعتبالاو حوصنلا ةبوتلا نم ةرفغملا بابسأ

 هللا ةمحرب الإ لان ال ةنجلاف «هقلخ نم ءاشي نَم هيتؤي يذلا هللا لضف كلذ «هلسر اوعَبّناو هللا اودَّحو نيذلل ةَّدَعُم يهو

 .نينمؤملا هدابع ىلع عساولا ريثكلا ءاطعلاو ناسحإلا وذ هللاو .حلاصلا لمعلاو «هلضفو

 يف بوتكم وه الإ ماقسألاو عوجلاو ضارمألا نم مكسفنأ يف الو ضرألا يف ةبيصم نم -سانلا اهيأ- مكباصأ ام(

 .ريسي ىلاعت هللا ىلع كلذ نإ .ةقيلخلا ىل نأ لبق نم ظوفحملا حوللا

 يتوأ اب ربكتم لك بحي ال هللاو .رشأو رطب حرف مكاتآ ب اوح رفت الو ءايندلا نم مكتاف ام ىلع اونزحت ال يكل )

 لخبلاب سانلا نورمأيو «هللا ليبس يف هنوقفني الو ءمهلاب نولخبي نيذلا مه نوربكتملا ءالؤه .هريغ ىلع هب روخف ايندلا نم

 هل يذلا ديمحلا ءهقلخ نع ينغلا وه هللا نإف اعيش هللا رضي نلو ؛هسفن الإ رضي ال هللا ةعاط نع ٌلوتي نمو .مهل هنيسحتب

 .هيلع دمحي نأ قحتسي ليمج لعفو «لماك نسح فصو لك

CS 



 «تاحضاولا ججحلاب انلسر انلسرأ دقل (15)

 «عئارشلاو ماكحألاب باتكلا مهعم انلزنأو

 «لدعلاب مهنيب سانلا لماعتيل ؛نازيملا انلزنأو

 عفاتمو «ةديدش ةوق هيف .ديدحلا مهل انلزنأو

 قلخلل ًارهاظ الع هللا ملعيلو «ةددعتم سانلل

 ال يوق هللا نإ .بيغلاب هلسرو هنيد رصني نم

 ءامهموق ىلإ ميهاربإو ًاحون انلسرأ دقلو (۲۲

 نوف «ةلزنملا بتكلاو ةوبنلا امهتيرذ يف انلعجو

 نوجراخ مهنم ريثكو «ىحلا ىلإ دهم !هتيرذ
 .هللا ةعاط نع
 انلسرب ميهاربإو حون راثآ ىلع انعبتأ مش (۷)
 نب ىسيعب انيفقو «تانيبلاب مهانلسرأ نيذلا

 نيذلا بولق يف انلعجو «ليجنإلا هانيتآو «ميرم

 نيّداوتم اوناكف ءةقفشو ًانيل هنيد ىلع هوعبتا
 ةدابعلا يف ٌولغلاب ةينابهر اوعدتباو «مهنيب (ميف
 اهب اومزتلا نيذلا مه لب «مهيلع اهانضرف ام

 للا اضر كلذب مهّدصَق مهسفنأ ءاقلت نم
 مهنم اونمآ نيذلا انيتآف «مايقلا قح اهب اوماق اف

 مهنم ريثكو ؛مهاميإ بسح مهرجأ هلسرو هللاب

 دیدیا ٌةَروُس ورسول ابا

 0 بئس رحت تاس اسناد |
 E ع

 عت راو طلاب کاروی ترک ایمل |[
 نم های لك یا وکو دہر ساب أ

 وو ووو ع
 ردا سوو وصب

2 € 

 222117 نبيع |
a EESع  

 مهن مق بت ڪا و لو ویا اورد فالج

 تریخ یا

 راعي يتسم ترت
 ا

 4 لس

 ا 7
 اا ہر ترس وو م 2

 | عيا روغه او و لرفع هوب نوسم

 ناو وللا لصق نئ ةرذوقنالا تسلل
 و 7ص

 | قرم ل ضل هاو 2اس نم هیت هادی لش

 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبنب نوبذكم هللا ةعاط نع نوجراخ

 ارون مكل لعجيو .هتمحر نم نيفعض مكتؤي «هلوسرب اونمآو «هیهاون اوبنتجاو هللا رماوأ اولثتما اونمآ نيذلا اهيأ اي (۲۸)

 مهب ميحر «هدابعل روفغ هللاو «مکبونذ مكل رفغيو «هب نودتبت

 ىلع نوردقيال و بادعلا ما ملعب ذلك كلذ لايم نإ مساع 55

 هللاو «هدابع نم ءاشي نم هيتؤي هدحو هللا ديب هلک لضفلا نأو «مهريغل هنوحنمي وأ مهسفنأل هنوبسكي هللا لضف نم ءيش

 .هقلخ ىلع عساولا ريثكلا ءاطعلاو ناسحإلا وذ

of! 



 آد اجا روس َتوُرَشِعلاَوْنماَل ارم

Eyج ةلداجملا ةروس 8  
٠ RSTO.0  

 يتلا ةبلعث ٍتنب ةلوخ لوق هللا عمس دق )١(

 «تماصلا نب سوأ اهجوز نأش يف كعج جارت
8 

  Eہلال شتو 7 اهِجَفر ناش

  eوهو «راهظلا نم اهقح يف هنع ردص |ميفو یل واهس لل هما

 ةمرح يف :يأ ««يمأ رهظك لع تنأ» :اه هلوق نوري ناھ أَو
 جيرفتل ؛ىلاعت هللا ىلإ عرضتت يهو «حاكنلا ینا تھما ا :

 نإ .اکتعجارمو (کبطاخت عمسی هللاو ءاهتبرك 0 َنِإَف ورو لولا رڪ مو اور هد دلو

 قالا يف لكب م لرد لک یا کک اس ندور ولك ناو روع وغلا
 .ةيفاخ هيلع رکو دوو کسا متی نأ لیکن رتی یر ما ولاقامل

 لوقيف «مهئاسن نم مكنم نورهاظي نيذلا (") 9 0
 را لڪ ر وون مای دیر نف © رر امنای اک فب

 اوفلاخو هللااوصع دق -حاكتلا ةمرح يف يأ- أ مر ییز کک رکھا
 امنإو ؛مهتاهمأ ةقيقحلا يف َنْسَل مهؤاسنو «عرشلا هل وذخ كتل أولم معتم
 .مهدلو يئاللا الإ مهئاهمأ ام .مهتاجوز نه اأ يروه تواند را ناد روکنا

 نّمع روفغ وفعل هللا نإو .هتحص فرعت ال 1 ا ا 0 4 كتي ءار دقو 0 ا

 ةبوتلاب اهكرادتف «تافلاخملا ضعب هنم ردص اإ راک تاع نيركللت
 .حوصنلا 8 رل هوو هلا هلص اولیای

 مهسفنأ ىلع مهءاسن نومَّرحي نيذلاو (۳) 0 7 | ٠

 نومزعيو موق نع نوعجري مث «نهنم ةرّهاظملاب
 هتجوز أطي نأ لبق ةمأ وأ دبع ةنمؤم ةبقر قتع يهو «ميرحتلا ةرافك -هذه ةلاح او- رهاظملا جوزلا ىلعف «مهئاسن ءطو ىلع

 لوقو راهظلا يف اوعقت ال يكل ؛نونمؤملا اأ هب نوظعوت -هتجوز نم رهاظ نميف- هنا كجم مات ايو ركل یا
 .اهيلع مكيزاجم وهو «مكلامعأ نم ءيش هيلع ىفخي ال هللاو ءهيلإ اودوعت ال يكلو «هیف متعقو نإ اورّمكُتو «روزلا

 نيرهشلا مايص عطتسي مل نمف «هجوز أطي نأ لبق نم نييلاوتم نيرهسش مايص هيلع بجاولاف ءاهقتعُي ةبقر دجي مل نمف ()

 نم مكل هاّنيِب يذلا كلذ «مهعبشي ام E E م م م

 كلتو ؛مكتيلهاج يف هيلع متنك ام اوكرتت دو هللا هعرش اهب اولمعتو هلوسر اوعبتتو هللاب اوقّدصت نأ لجأ نم ؛راهظلا ماكحأ
 .عجوم باذع اهب نيدحاجللو ءاهوزواجتت الف هدودحو هللا رماوأ يه يه ةروكذملا ماكحألا

 هلا اوُداح نيذلا ممألا نم مهلبق نم نيذلا لح اك ءاونيهأو اولٍذُح امهرمأ نوفلاخيو هلوسرو هللا نوقاشي نيذلا نإ (5)
 يف لدم باذع تايآلا كلت يدحاجلو «قح هدودحو هللا عرش نأ ىلع ٌلدت ةّجبُحلا تاحضاو تايآ انلزنأ دقو ؛هلسرو

E5 5 2  

 مب مهربخيف دحاو ديعص يف نيرخآلاو نيلوألا عمجيو ءًاعيمج ىتوملا هللا يبحي موي ءةمايقلا موي -لوسرلا اهيأ- ركذاو (
 ىلع هللاو .هوسن دق مهو ؛مهلارعأ فئاحص يف مهيلع هظفحو «ظوفحملا حوللا يف هبتكو هللا هاصحأ رش و ريخ نم اولمع

 .ءيش هيلع ىفخي ال ءديهش ءيش لك

o۲ 



 يف ءيش لك ملعي ىلاعت هللا نأ ملعت ملأ (۷)
 نم ةثالث ىجانتي ام ؟ضرألاو تاومسلا

 هملعب مهعبار وهالإ زس ثيدحب هقلخ

 لقأ الو «مهسداس وهالإ ةسمخ الو «هتطاحإو

 وه الإ اهنم ٌرثكأ الو ةروكذملا دادعألا هذه نم

 م

 اهب ةمايقلا موي ىلاعت مهربخي مث «مهرمأ نم
 لكب هللا نإ .هيلع و

 .ةيفاخ هيلع ىفخت ال ميلع ءيش

 نيذلا دوهيلا ىلإ -لوسرلا اهيأ- رت ملأ (8)

 سوفن يف كشلا ريثي اهب ارس ثيدحلا نعاومت
 نوثدحتيو «هنع اوت ام ىلإ نوعجري مث «نينمؤملا

 َنوُرَشِعلاَوْنماَتلاءْرَْ

 راتو عشا ق ا نك
 تا IES ا و

 ارت ركام ردت دا تاتا د
 0 6 3 ع

 ا e ءىش اقم واول
 22 الاب وا الك

ETَنوَجْسَسيو هتڪاوهد  

a ETكرامي  

 0 وطن تعلم نامل اب عيال ر شنا ن نولو یوا دب

 اداوم
2 

 اھ رر ممل سم اهوا صير هج ندم

 لوسا ِتيِصََمَو ناو دلوي اوك فرت
 طك موو رس م

 أداة

 ؟لوسرلا رمأل ةفلاختو ناودعو مثإ وه اهب ًاّرس | تھى ىلا اون ىرلار اوج

 رها صر سیلو وماي ل ری ریا یتا 1 رمأل دوهيلا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- كءاج اذإو
 و نونا زتسوي تا 0 ا 2 هللا اهلعج يتلا ةيحتلا ريغب كوّيح رومألا نم

 حَسْفيأوحَسْ 0 0 ۳ ١ توملا : يأ (كيلع ماسلا: اولاقف «ةيحت كل

 اب هللا انبقاعي اله : :مهنيب یف نولوقيو ءكل

 5 : a N او الرا
 0 د 00 یه مجرما یش ا نرسانو اھو
 اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اأ اي (8)

 اوثدحتت الف ءأرس مکنیب |يف متثدحت اذإ هعرشب

 هللا اوفاخو «ناسحإو ةعاطو ريخ هيف اهب اوثدحتو «لوسرلا رمأل ةفلاخ وأ «مكريغ ىلع ناودع وه اهب وأ ءلوقلا نم مثإ هيف اهب

 مكيزاجيسو «مكيلع اهاصحأ يتلا مكلاوقأو مكلامعأ عيمجب جب مكعجرم هدحو هيلإف «هیهاون مكبانتجاو هرماوأ مكلاثتماب

 ا
 بولق ىلع نزحلا لخّيل ؛اهيلع لماحلاو ءاه نّيزملا وهف «ناطيشلا ةسوسو نم ناودعلاو مثإلاب ةيفخ ثدحتلا نإ )٠١(

 عيمج هب نونمؤملا ضٌوفيلف هدحو هللا ىلعو .هتدارإو ىلاعت هللا ةئيشمب الإ ًائيش نينمؤملا يذؤمب كلذ سيلو «نينمؤملا

 .مهرومأ

 ءاوعسوأف سلاجملا ضعبل مكضعب عسوي نأ مكنم بلّط اذإ «هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اهيأ اي )1١(

 نوكي يتلا رومألا نم رمأل مكسلاجم نم اوموقت نأ -نونمؤملا اهيأ- مكنم بلط اذإو «ةرخآلاو ايندلا يف مكيلع هللا عسوي

 بتارمو باوثلا يف ةريثك تاجرد ملعلا لهآ ةناكم عفريو «مكنم نيصلخملا نينمؤملا ةناكم هللا عفري ءاوموقف مكل ربح اهيف

 .اهيلع مكيزاجم وهو ءاهنم ءيش هيلع ىفخي ال مكلامعأب ريبخ ىلاعت هللاو «ناوضرلا
 .مهتاجرد عفرو «مهلضفو ءاملعلا ةناكمب هيونت ةيآلا يفو

ofr 



 هدا ير َنوُوَطِعلاَوُنماَقلا ملا

 كو یدکی نیامد لوس
 رو ص 2 09

 يحرر وقعها اياد 7

 . العقاد تقص کوج
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 الو ییا ارتا: تامام زر هک اورو کا

 ير لک نوفل تدار ورمات عامو |
 اکا اسر ياعم 0 2

 و لیس ناو جرت
 ہلا مھ دوأ 0 ف 0

 E کک

 نومو کل ومل مک هل نوفل
 رها دوخت وهنا و هيكل
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 اويو

 اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدِص نيذلا اأ اي (1)
 هللا ىلص هللا لوسر اومَّلكُ نأ متدرأ اذإ «هعرشب

 كلذ لبق اومَّدقف «هنيبو مكنيي ًاّرس ملسو هيلع
 نم هيف امل مكل ريخ كلذ ءةجاحلا لهأل ةقدص

 اودجت مل نإف «مثآملا نم مكبولقل ىكزأو «باوثلا
 روفغ هللا نإف ؛مكيلع جرح الف هب نوقدصتت ام

EES 

 لج م متمّدق اذإ رقفلا متيشحخ ا (17)

 هپ مترمأ اماولعفت داف ؟هلا لوسر مكتاجانم

 «هولعفت الأ يف مكل صخرو «مكيلع هللا باتو
 ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإ ىلع اوموادو اوتبئاف

 هللاو هب مترمأ ام لك يف هلوسرو هللا ةعاطو

 .اهيلع مكيزاجمو ؛مكلامعأب ريبخ هناحبس
 دوهيلا اوذختا نيذلا نيقفانملا ىلإ رت ملأ (14)

 اوسيل ةقيقحلا يف نوقفانملاو ؟مهؤّلاوو ءاقدصأ

 مهنأ ًابذك نوفلحيو دوهيلا نم الو نيملسملا نم

 مهنأ نوملعي مهو «هللا لوسر كنأو ءنوملسم
 .هيلع اوفلح يف نوبذاك
 ةدشلا غلاب ًاباذع نيقفانملا ءالؤه هللا ّدعأ (15)

 قافنلا نم نولمعي اوناك ام ءاس مهنإ ىلألاو

 .بذكلا ىلع فلحلاو

 ببسيف ؛مهلاومأ ذخأو مهلاتق نع نيملسم ا عنملو «مهرفك ببسب لتقلا نم مه ةياقو ةبذاكلا مهناييأ نوقفانملا ذختا (

 هلوسرو هللاب ناميإلا نع مهرابكتسال ؛رانلا يف لذ باذع مهلف ؛مالسإلا وهو هللا ليبس نع مهريغو مهسفنأ اودص كلذ

 .هليبس نع مهّدصو

 ال ءادبأ اهيف نوقف امولخدي رانلا لهأ كشلوأ ايش هللا باذع نم مهدالوأ الو مهاومأ نيقفانملا نع عفدت نل (1)

 .هلعق وأ هلوقب هللا نيد نع دص نم لك معي ءازجلا اذهو . اهنم نوجرخم

 اهيأ- مكل نوفلحي اوناك اك «نينمؤم اوناك مهنأ هل نوفلحيف ؛ءايحأ مهروبق نم ًاعيمج نيقفانملا هللا ثعبي ةمايقلا موي (۱۸)

 يف نوغلابلا مه مهنإ الأ «نيملسملا دنع ايندلا يف مهعفني ناك اك هللا دنع مهعفني كلذ نأ نودقتعيو ءايندلا يف -نونمؤملا

 .مهريغ هغلبي مل ًادح بذكلا

 نإ الأ .هعابتأو ناطيشلا بزح كئلوأ هتعاطب لمعلاو هللا رماوأ اوكرت ىتح «مهيلع ىلوتساو ناطيشلا مهيلع بلغ (15)

 .ةرخآلاو ايندلا يف نورساخلا مه ناطيشلا بزح

 .ةرخآلاو ايندلا يف نيناهملا نيبولغملا ءالذألا ةلمج نم كئلوأ .هلوسرو هللا رمأ نوفلاخي نيذلا نإ )۲١(

 هزجعي ال يوق هناحبس هللا نإ .نينمؤملا هدابعو هلسرو هباتكلو هل ةرصنلا نأب مّكَحو ظوفحملا حوللا يف هللا بتك )١١(

 .هقلخ ىلع زيزع ؛ءيش



 و قيل نايا

 هانم تار تزال | ) ١ كاب دوقئصيأ موق -لوسرل ایا ده
 روح وأ ءا تبا واه اباء اوو ھوس رو را ا درج «مه هللا عرش اب نولمعيو «رخآلا مويلاو
 وے چ ءامهرمأ فلاخو هلوسرو هللا ىداع نَم نولاويو

Eرهيا نمي ابو ف بڪ ك یک وأ ریش 1  
 ae 1 وأ میناوخإ وأ مهءانبأوا رب

 2 هيف نوداعملاو هللا يف نولاوملا كئلوأ «مهءابرقأ

 دييأتو هنم رصنب مهاّوقو «ناهيإلا مهبولق يف تبث
 ةرخآلا يف مهلخديو ءايندلا يف مهودع ىلع

 اهراجشأو اهروصق تحت نم يرجت تانج
 لحأ «عطقني ال ًادتمم ًانامز اهيف نيثكام «راجنألا

 E e للحبس اوضرو «مهیلع طخسي الف هناوضر مهيلع هللا

 ررر نم یک لآ لهآ ا نوأردك ذل خد داوم © 9” رو تاماركلا نم مهاطعأ اهب مهر نع

 وا رعت راو شط نقف لل /  كتلوأو .هؤايلوأو هللا بزح كئلوأ «تاجردلا

 دوا يترتب نم مارنا کا : 2 .ةرخآلاو ايندلا ةداعسب نوزئافلا مه
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 ننزل ىو مهب مھ .نويركي ب عرل ا مهيبولد ف
_ 

 4 رشح ا ةروس + هعمل
 ينام لک هب قيلي ال ام لك نع هللا هرن ()
 يذلا زيزعلا وهو «ضرألا يف امو تاومسلا

 هعنصو هريبدتو هرَّدَق يف ميكحلا «بلاغی ال

 .اهعضاوم يف رومألا عضي «هعيرشتو

 «ريضنلا ينب دوبي مهو «باتكلا لهأ نم «ملسو هيلع هللا لص دمحم ةوبن اودحج نيذلا جرخأ يذلا -هناحبس- وه (۲)

 E ا ل ل

 عقدت مهنوصح نأ دوهيلا نظو «مهتعنم ةوقو مهسأب ةدشل ؛ناوهلاو لذلا اذهب مهرايد نم اوجرخي نأ -نوملسملا اهيأ-

 هديدشلا عزفلاو فوخلا مهبولق يف هللا ىقلأو «لابب مهل رطخي مل ام هللا رمأ نم مهءاجف .دحأ اهيلع ردقي الو هللا سأب مهنع

 .مه ىرج اهب ةحجارلا لوقعلاو ةميلسلا رئاصبلا باحصأ اي اوظعتاف «نينمؤملا يديأو مهيديأب مهتويب وبري
 .رانلا باذع ةرخآلا يف مو «يبسلاو لتقلاب ايندلا يف مبدع .ءاضقو مهرايد نم جورخلا مهيلع هللا بتك نأ الولو (۳)

 ١ و ےس چ هه 0

 E 2 || هلع هلأ ب بڪ نو رص يلوي ربع
0 

 2 2 شرا ناد وَرَ رتا آفر لآ
AY 

 ريس مارح

 هه



 رمل هوس ورشا نالا ا
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 || م ا ا ص
 ديدش هللا

 امو ايندلا يف دوهيلا باصأ يذلا- كلذ ()

 هللا رمأ اوفلاخ مهنأل -ةرخآلا يف مهرظتني

 اوّمسو امهوبراحو «ةفلاخملا دشأ هلوسر رمأو

 هللا نإف هلو سرو هللا فلاخ نمو ءامهتيصعم يف

 .هل باقعلا ديدش

 وأ ةلخن نم -نونمؤملا اهيأ- متعطق ام )٥(
 اوضرعتت نأ ريغ نم ءاهقاس ىلعةمئاق اهومتكرت 08 7
 نع نيجراخلا كلذب ليلو ؛هرمأو هللا نذإبف اف اإ هح“ لآ ناو نيكلسمْلاَو تیلو ارىن
 ىلع مكطّلس ثيح «هيهنو هرمأ نيفلاخملا هتعاط 3 هت لترا كسالي
 .اهقيرحتو مهليخن عطق ET ناف هڪ ونھتامو
 دوهي لاومأ نم هلوسر ىلع هللا هءافأ امو (1) لوو هردوار بزا ريل رقع

 الو ًاليخ هليصحتل اويكرت ملف «ريضنلا ينب
 < اس وسور

 نم ءاشي نم ىلع هلسر طّلسي هللا کلو البا

_ٍ 
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 و

AES وسوه وراز هلأ شکاف َنْوْحَتبَي 

 ِنضَرسِإلاَوَراَّدلَأو ROS و
 E E 3 مرادو تلقا باه نمنح

 هاب تاك يجن قي واكل اوما نمددعا 5 ھاو رھ شنا ى ورام جا
 هس اي و

 .ءىش هزجعي ال ريدق ءىش € م16 مو
 يش هزجعي ال ريدق ءيش لك ىلع 5 هے دو قن حش ونو

 7 هرو
N 

Eس  
YE 

a 

 يک رشم لاومأ نم هلوسر ىلع هللا هءافأ ام (۷)

 هللف لبإ الو ليخ بوكر ريغ نم ىرقلا لهآ
 «ِبِلّطملاوتبو مشاه ونب مهو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبارق يذلو «ةماعلا نيملسم لا حلاصم يف فرْضُي هلوسرلو

 ام نوكلمي ال نيذلا ةجاحلا لهأ مهو نيكاسملاو «غولبلا نس نود مهو مهؤابآ تام نيذلا ءارقفلا لافطألا مهو ىماتيلاو

 لالا نوكي ال ىتح كلذو ؛هلام هنع عطقناو هتقفن تدفن يذلا رفاسملا بيرغلا وهو «ليبسلا نباو «مهتجاح ٌدسيو مهيفكي

 عرش نم مكل هعرش وأ «لام نم لوسرلا مكاطعأ امو .نيكاسملاو ءارقفلا هنم مّرْحُيو «مهدحو ءاينغألا نيب ًالوادتم ًاكلم

 هاصع نمل باقعلا ديدش هللا نإ .هيهاون كرتو هرماوأ لاثتماب هللا اوقتاو «هنع اوهتناف ِهلْعِف وأ هذخأ نع مكامن امو «هوذخف

 .ًاريرقت وأ ًالعف وأ ًالوق :ةنسلاب لمعلا بوجو يف لصأ ةيآلاو .هيبخو هرمأ فلاخو

 نم جورخلا ىلإ «ةكم» رافك مهرطضا نيذلا ءنورجاهملا ءارقفلا هلوسر ىلع هللا هءافأ يذلا لاملا نم ىطعُي كلذكو (4)

 هلوسرو هللا نيد نورصنيو «ةرخآلا يف ناوضرلاو ايندلا يف قزرلاب مهيلع لضفتي نأ هللا نم نوبلطي مههلاومأو مهرايد

 .مهلعفب مهوق اوقَّدص نيذلا نوقداصلا مه كئلوأ هللا ليبس يف داهجلاب

 «مهلاومأب مهنوساويو «نيرجاهملا نوبحي -راصنألا مهو- نيرجاهملا ةرجه لبق نم اونمآو ««ةنيدملا» اونطوتسا نيذلاو (9)

 ناك ولو ؛مهسفنأ ىلع ةجاحلا يوذو نيرجاهملا نومّدَقُيو .هريغو ءيفلا لام نم اوطعأ ام مهل ًادسح مهسفنأ يف نودجي الو

 .مهبولطمب اوزاف نيذلا نوزئافلا مه كئلوأف لاملا نم لضفلا عْنَّمو لخبلا نم مِلَّس نمو «رقفو ةجاح مهب

 نادل



 e Sa ساروا بحل 17
 هيفا نسيب 0 ٣ اتير :نولوقي نيلوألا نيرجاهملاو راصنألا

 0 نيذلا نيدلا يف انناوخإل رفغاو ءانبونذ انل رفغا

 ادت فور کار اوم 6 ًادسحانبولق يف لعجت الو «ناييإلاب انوقبس

 2-5 الإ  محرت كنإ انبر ناميإلا لهأ نم دحأل ًادقحو
 طرت ن دمت 5 .مهلجآو مهلجاع يف ةعساو ةمحر كدابع

 2 ادهش هاو رڪ و کک ا روف نو 8 ركذي نأ ماسملل يغبني هنأ ىلع ةلالد ةيالا ينو

 95 5 ل و مستو + 2 ةباحص بحبي نأ 2. دي «ريخب هفلس

 ر ادو كيو دهس نیک لرل آه ی م رس سد
 ع تورص ال مر درد كولر خور نكي .مهنع ىضرتيو «ريخب رطل تول رکا یارک ھو مهركذيو ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 >< و“ از 0

 ر ررر ا تلک آت ق تقمِهوُدُصْفهََدَمَ ا مہناوخإل نولوقي ءنيقفانملا ىلإ رظنت ملأ (۱1)

 3 لص قف فاليوم ميل تومي َهَكْئَباَل ا مكج رخأ نقل :ريضتلا ينب دوج نم رفكلا يف
 e رنا را سیا «مکعم نجرخنل مكلزانم نم هعم نّمو دمحم

0 

 > وأ مكنالذخانلاسأدبأادحأ مكيف عيطنالو

 مكننواعنل مكولتاق نئلو ,مكعم جورخلا كرت

 .ريضنلا ينب دوهي هب اودعو

 جرخي ال «ةنيدملا» نم دوهيلا جرخأ نشل )1١(

 مهعم نولتاقي ال اولتوق نئلو «مهعم نوقفانملا

 رابدألا نويل مهعم اولتاق نشلو ءاودَعَو امك

 .مُظِدُيو مهذخي لب هللا مهرصنيال مث ڈ ,نيمزهنم ًارارف

 ؛هللا نم مهتيشخو مهفوخ نم مهرودص يف دشأو مظعأ -نونمؤملا اأ - مكايإ مهتيشخو نيقفانملاو ٍدوهيلا ٌفوحَل )۱١(

 .هباقع نويهري الو هب ناييإلاو هللا ةمظع نوهقفي ال موق مهنأ ببسب كلذو

 ؛اهب نوراستي يتلا ناطيحلا فلخ نم وأ «قدانخلاو راوسألاب ةنصحم ىرق يف الإ نيعمتجم لاتقب دوهيلا مكهجاوي ال )١4(
 مهبولق نكلو «ةدحاو ةملك ىلع نوعمتجم مهنأ نظت «ةديدش مهنيب |يف مهتوادع «مهيولق نم نكمت يذلا بعرللو مهنّبُجل

 .هتايآ نوربدتي الو هللا رمأ نولقعي ال موق مهنأ ببسب كلذو ؛ةقرفتم

 ةبقاع ءوس اوقاذ ثيح «عاقنيق ينب دوبيو ««ردب» موي شيرق رافك لثمك هلا ةبوقع نم مهب لح اهيف دوهيلا ءالؤه لثم (15)

 .عجوم ميلأ باذع ةرخآلا يف مملو ءايندلا يف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرل مهتوادعو مهرفك

 لثمك «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع رصنلاب مهدغّوو لاتقلا ىلع دوهيلا ءارغإ يف نيقفانملا ءالؤه لشمو (17)

 .نيعمجأ قلخلا بر هللا فاخأ ينإ كنم ءيرب ينإ :لاق رفك الف «هيلإ هاعدو رفكلا ناسنإلل نيز نيح ناطيشلا
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 رتل هوس َنوُرَمِعلاَوُنِماَعلا 5

 يذلا ناسنإلاو ناطيشلا رمأ ةبقاع ناكف )١۷(

 ادبأ اهيف نيّتكام رانلا يف يآ ءرفكف هعاطأ 1 را
 .هللا دودح نيزواجتملا نيدتعملا ءازج كلذو

 اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اهيأ اي (18)

 ام لعفب هباقع اورذحاو «هللا اوفاخ «هعرشب

 سفن لك ربدتتلو «هنع مكاهن ام كرتو هب مكرمأ 3
 هللا اوفاحخو ءةمايقلا مويل لارعألا نم تمدق ام 6 اھ رر یک |

 ريبخ هناحبس هللا نإ نورد امو نوتأت ام لك يف لآ < اعر ماشا ر ار لج ع نارا
 «مکلاعآ نم ءيش هيلع ىفخي ال .نولمعت مب 008 ا سو

 .اهيلع مكيزاجم وهو اک 2 دع ر
 000 ي الال ىزلا#

 مهاسنأف «مهيلع هبجوأ يذلا هللا قح ءادأ اوكرت

 يتلا تاريخلا نم مهسفنأ ظوظح كلذ ببسب

 مه كئلوأ «ةمايقلا موي باذع نم مهيجنت

 هللا ةعاط نع نوجراخلا ءقسفلاب نوفوصوملا

 .هلوسر ةعاطو

 «نوبّذعملا رانلا باحصأ يوتسي ال )۲١(
 ةنجلا باحصأ «نومّكنملا ةنجلا باحصأو

 لك نم نوجانلا ءبولطم لكب نورفاظلا مه
 .هوركم

 «هتماخضو هتبالص ةدشو هتوق ىلع هتْرَصبَأل ءديعوو دعو نم هيف ام مهفف «لابجلا نم لبج ىلع نآرقلا اذه انلزنأ ول (11)

 .هتمظعو هللا ةردق يف نوركفتي مهلعل ؛سانلل اهحضونو ءابيرضن لاثمألا كلتو .ىلاعت هللا ةيشخ نم ًاققشتم ًاليلذ ًاعضاخ
 .هب لمعلاو «هيناعم مهفتو ءنآرقلا ربدت ىلع ثح ةيآلا يفو

 يذلا نمحرلا وه «رضح امو باغام ملعي «نلعلاو رسلا ملاع «هاوسس هلإ ال يذلا قحب دوبعملا ىلاعتو هناحبس هللا وه (7)

 .هب ناميإلا لهأب ميحرلا «ءيش لك هتمحر تعسو

 لك نع هَّزنملا «ةعفادم الو ةعنام الب اهيف فرصتملا ؛ءايشألا عيمجل كلملا ءوه الإ هلإ ال يذلا قحب دوبعملا هللاوه (1)

 يف هقلخ لك ىلع بيقرلا «تانيبلا تايآلا نم هب مهلسرأ اهب هءايبنأو هلسر قّدصملا «بيع لك نم ملس يذلا ءصقن

 .ةمظعلاو ءايربكلا هل يذلا رّيكتملا ,قلخلا رئاس هل نعذأو ءدابعلا عيمج رهق يذلا رابجلا «بّلاغي ال يذلا زيزعلا ,مهلامعأ

 .هتدابع يف هب هنوكرشي ام لك نع یلاعت هللا هزنت
 انيك فاجر I ليصنع كاوا يرام واللا نابل زعل ىلا ناكر ناس فارغ

 نم ماقتنالا ديدش زيزعلا وهو «ضرألاو تاومسلا يف ام عيمج هل حّبسي «ىلعلا تافصلاو ىنسحلا ء ءاهسألا هناحبس هل ءاشي
 .هقلخ رومأ هريبدت يف ميكحلا «هئادعأ

ofA 



 ةا عروس دولا مالا

  ةنحتملا ةروسإل
 رفت ااا دودو ىدا ل اا اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اهيأ اي (۱)

 لوسا ن وج Ek ناجا اورنگ ا ال ءاصلخ مكودعو يودعاوذختت ال .هعرشب

 ليسا يحير فايف ا 8 مهتوريختف «ةدوملاب مهيلإ نوضفت «ءابحأو

 هل مايمحا وا SEARED RET 3 8 وَقَالَ دوما مهلوس یار ا ل رئارسو «ملسو هيلع هللا لص لوسرلا رابخأب
 9 ,NE نو ہی | قحلا نم مكءاج (باورفک دق مهو «نيملسملا

 و دریا لصد تاعام ا8
 a = نم هيلع لزنامو هلوسرو هللاب نامييإلا نم

 2 رقت ورا كال ik ل
 7 دلو و اي كمت قررت روا ور لا

 | ت -نونمؤلاامأ- متنك نإ «هنودحوتو مكبر

 يمتلئ ُهَحمَنيِْأَ هاب واوا ا  يتاضرم نيبلاط «يليبس يف نيدهاجم مترجاه
 کب اتکا نو 00 دامو ونمو ب 6 نوضُفُت مكءادعأو يئادعأ اولاوت الف ءمكنع

 ص

< 2 RA 
SE 

 هلم ىح ادا اغلا ودیا تیر اا امو متيفخأ اب ملعأ انأو ارس ةدوملاب مهيلإ

 هلا هسا بِ ا | قيرطأطخأ دقف مكنم كلذ لعفي نمو «مترهظأ

 0 ا .ليبسلا دصق نع ّلضو «باوصلاو قحلا
hs4 ا ذلا ءال  

 ا ارعا اور تک نزلا ف 2 مهيلإ نورس ني ا يا

 7 TE مكيلإ اودميو «مكيلع ابرح اونوكي ةدوملاب

 بسلاب مهتسلأو «يبسلاو لتقلاب مهيديأ

 .مهلثم نورفكت ول -لاح لك ىلع- انت دق مهو متشلاو

 لهآ لخڏيف «مكنيب هللا قرفي ةمايقلا موي «مهلجأ نم رافكلا نولاوت نيح ًائيش مكدالوأ الو مكتابارق مكعفنت نل ()

 .مكلامعأو مكلاوقأ نم ءيش هيلع ىفخي ال ءريصب نولمعت اهب هللاو .رانلا هتيصعم لهأو «ةنجلا هتعاط

 مهموقل اولاق نيح «نينمؤملا نم هعم نيذلاو مالسلا هيلع ميهاربإ يف ةنسح ةودق -نونمؤملا اهيأ- مكل تناك دق (5)

 ءرفكلا نم هيلع متنأ ام انركنأو مكب انرفك «دادنألاو ةآلا نم هللا نود نم نودبعت اًّممو مكنم نوئيرب انإ :هللاب نيرفاكلا

 رافغتسا ءادتقالا يف لخدي ال نكل هدحو هللاب اونمؤت ىتح مكر فك ىلع متمد ام ًادبأ ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيبو انتيب رهظو

 ءاندمتعا كيلع انبر «هنم أربت هلل ودع هنأ هل نيبت الف «هلل ودع هابأ نأ ميهاربإل نيبتي نأ لبق ناك نإ كلذ نإف ؛هيبأل ميهاربإ

 .ةمايقلا موي عجرملا كيلإو «ةبوتلاب انعجر كيلإو

 :كلذب اونتقيف انيلع اورهظي وأ ءاننيد نع انونتفيف ءانيلع نيرفاكلا طيلست وأ انل كباذعب اورفك نيذلل ةنتف انلعجت ال انبر (0)

 تنأ كنإ ءانبر اهنع كوفعب انبونذ انيلع رتساو «رفك اودادزيف .باذعلا اذه مهباصأ ام «قح ىلع ءالؤه ناك ول :اولوقيو

 .هلاعفأو هلاوقأ يف ميكحلا ءبّلاغي ال يذلا زيزعلا

4 



 نورا مالا رجلا

 ميهاربإ يف -نونمؤملا اهيأ- مكل ناك دقل (0 45 ركل ر نک ی واھ 5 ناد

 a E LD RR مک نآس و 2 ا

 ءادعأ لاويو «هئايبنأب ىسأتلا نم هيلإ هللا هبدت 7 و ی ر یوا
Nê |ا ا  eS 

 .لاح لك ىلع دومحملا ءهتافصو نقم 7 ا نش
 EEN نگین نک 2 ندا عمم ياَمْنإ

 نم مكبراقأ نم مهومتيداع نيذلا نيبو

 ءانحشلا دعب ةفلأو ءءاضغبلا دعب ةبحم نيكرشملا ا نيب كَسمؤمل آو ۲۶آ ا نو

 لك غ ید فار داوا نورد رکا F8 3 ا 5 جتنا
 .مهب ميحر «هدابعل روفغ هللاو ٠ءيش اک ره نه نواجه وعلل حالراکلا

 مل نيذلا نع -نونمؤملا اأ - هللا مكاهني ال (۸) 3 7 ورک ناک ع حاج ا

 مكوجرخب لو «نيدلا ببسب رافكلا نم مكولتاقي ا أوُوَوَأَمََْسِلَووَقمَأ اموات یا
 مهيف اولدعتو «ربخلاب مهومركت نأ مكرايد نم زكا نار ھے کی ع هار وبس لا |

 نيذلا بحي هللا نإ .مهب مكّربو مهيلإ مكناسحإب تبعت تاتار ڪسا اکیا نقی 0

 ا نت د ل
 ببسب مكولتاق نيذلا نع هللا مكاهني امنإ (9)

 رافكلا اونواعو «مكرايد نم مكوجرخأو نيدلا 1

 «مهسفنأل نوملاظلا مه كئلوأف «بابحأو نينمؤملا ىلع ًاراصنأ مهذختي نمو «ةدوملاو ةرصنلاب مهولوت نأ مكجارخإ ىلع

 .هللا دودح نع نوجراخلا

 راد ىلإ رفكلا راد نم تارجاهم تانمؤملا ءاسنلا مكءاج اذإ «هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اأ اي )٠١(

 مكل رهظي ام بسحب تانمؤم نهومتملع نإف «نهن|ميإ ةقيقحب ملعأ هللا «نهناميإ قدص اوملعتل ؛نهوربتخاف «مالسإلا
 لحي الو ءرافكلا نجوزتي نأ نه لحي ال تانمؤملا ءاسنلاف «نيرفاكلا نهجاوزأ ىلإ نهوُدرت الف «تانيبلاو تامالعلا نم

 نهوجوزتت نأ مكيلع مثإ الو «روهملا نم نهيلع اوقفنأ ام لثم نملسأ ياللا جاوزأ اوطعأو ؛تانمؤملا اوجوزتي نأ رافكلل
 يتاللا مكئاسن روهم نم متقفنأ ام نيكرشملا نم اوبلطاو «تارفاكلا مكجاوزأ حاكنب اوكسمت الو .نهروهم نه متعفد اذإ

 مكلذ «مكب نقحلو نملسأ يتاللا تاملسملا مهئاسن روهم نم اوقفنأ ام مه اوبلطيلو «مهب نقحلو مالسإلا نع نددترا

 .هلاعفأو هلاوقأ يف ميكح «ءيش هيلع ىفخي ال ميلع هللاو .هوفلاخت الف مكنيب هب مكحي هللا مكح وه ةيآلا يف روكذملا مكحلا

 ءالؤهب مترِفظ مث «نه اهومتعفد يتلا نهروهم رافكلا مكطعي ملو «رافكلا ىلإ تادترم مكتاجوز ضعب تقحل نإو )١١(

 نم نهوطعأ ام لثم اهريغ وأ مئانغلا نم نيملسملا نم مهجاوزأ تبهذ نيذلا اوطعأف ؛مهيلع مترصتناو مهريغ وأ رافكلا
 .نونمؤم هب متنأ يذلا هللا اوفاخو «كلذ لبق روهملا

 كيا ينو رخو اوت أر ع رهو م

00۰ 



 فضلا ِهَروُس ورشا نالا جلا

 | تانمؤملا ءاسنلا كءاج اذإ يبنلا اهيأ اي (0)

 هللا عم نلعجي الأ ىلع كندهاعي هلوسرو هللاب

 «نينزي الو ءائيش نقرسي الو «هتدابع يف اكيرش

 الو ءاهلبق وأ ةدالولا دعب نهدالوأ نلتقيالو

 الو مهنم اوسيل ًادالوأ نهجاوزأب نقحلُي

 ىلع نهدهاعف «هب نهرمأت فورعم يف كنفلاخي
 روفغ هللا نإ .هللا نم ةرفغملا نمل بلطاو «كلذ

 .مهب ميحر «نييئاتلا هدابع بونذل

 5 ر اوذختت ال «هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا اهيأ ای (۱۳)

 9 يل روعي اار ترك فا ءاقدصأ مهرفكل ؛مهيلع هللا بضغ نيذلا
 $ نوأََنتالاَم توت ملاوي اک «ةرخآلا يف هللا باوث نم اوسفي دق ءالخأو

 اه تاعتقالاتأ ووقت نأ هم 1 لأ  ؛ةرخآلا يف هللا ةمحر نم «نوروبقملا رافكلا سئي
 ماڪ اقص وليس ف نومي ذَا بخه نيقيلا ملع اوملعو ءرمألا ةقيقح اودهاش نيح

 رل ملکو مرق دووم لادا © ٌصوُصَم یب | 9و ند دافکلا سني اک وآ اھنم مه بيصنال مہا
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 9 د صل تلا ۳ £ ےک 5 .ثعبلا مدع

 فصلا ةروس +

 هلاوقأ يف ميكحلا باغي ال ORR TS ام لک نع هللا هن (1)
 .هلاعفأو

 ىلع راكنإ اذهو !؟هب نوفت الو ًالوق نولوقت وأ ءًادعو ودعت َمِل ههعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اأ اي (۲)

 .هّلوق هلعف فلاخي نم

 .هنولعفت ال ام مكتنسلأب اولوقت ن نأ هللا دنع ًاضغب مّظَع (۳)

 داهجلا لضف نايب ةيآلا ينو .ودعلا هنم ذقني ال مكحم صارتم ناينب مهنأك ًافص هليبس يف نولتاقي نيذلا بحي هللا نإ (5)

 .هليبس يف مهنولتاقي «هللا ءادعأل نيهجاوم اوفص اذإ نينمؤملا هدابعل هناحبس هللا ةبحمل ؛نيدهاجملاو

 نوملعت متنأو «لعفلاو لوقلاب يننوذؤت َمِل :هموقل مالسلا هيلع ىسوم هللا يبن لاق نيح -لوسرلا اهيأ- كموقل ركذاو (0)

 مه ةبوقع ؛ةيادهلا لوبق نع مهيولق هللا فرص «كلذ ىلع اوُّرصأو «هب مهملع عم قحلا نع اولدع الف ؟مكيلإ هللا لوسر ينأ
 .قحلا جاهنمو ةعاطلا نع نيجراخلا موقلا يدمي ال هللاو .مهسفنأل هوراتخا يذلا مهغيز ىلع

 هدا



EES Eلاق نيح -كموقل لوسرلا اهيأ-ركذاو (7) (  

 «مكيلإ هللا لوسر ينا :هموقل میرم نب ىسيع 4 | كلف هننأ ىد قبو ل 1

 sS يوتا يول انتر رخ امالا تنل هَ ْ
 نيالا ید ھما کوک سلا لإ عربه بكلّ

 هگو دور وم هور تھک اب يروا فل وڈ یر
 رھی لآ نوو ید ھار وسر سرا یزو ه ©نوزنكلا
 ىر زخمی اک 2 وك

 دمحم وهو ؛(دمحأ» همسا يدعب نم يتأي لوسر

 «هب قيدصتلا ىلإ ًايعادو «ملسو هيلع هللا لص
 تايآلاب ملسو هيلع هللا لص دمحم مهءاج املف

 رحس هب انتئج يذلا اذه :اولاق .تاحضاولا

0 
 ںی

 قلتخا نم ًاناودعو املظدشأدحأالو (۷) 158 e نكس ور

 هتدابع يف ءاكرش هل لعجو «بذكلا هللا لع #2 ورن ارز ا اتاری

E 20صالخإو مالسإلا يف لوخدلا ىلإ ىعديوهو 5 ا  

 اوملظ نيذلا قّقوي ال هللاو .هدحو هلل ةدابعلا و ص رر هرب یو هربنا کودک يج یک

 .مهحالف هيف ام ىلإ كرشلاو رفكلاب مهسفنأ ا أوما داانا
 يذلا قحلا اولطبي نأ نوملاظلا ءالؤه ديري (۸) ٠١ هَل راسا نن راول کرمی

TTيي کک  ae aE 
 قحلا رهظم هللاو «ةبذاكلا مهلاوقأب -نآرقلا م

 .نوبّذكملا نودحاجلا هرك ولو هنيد مامتإب

 هللا لص ًادمحم هلوسر لسرأ يذلا وه هللا (9)

 .كلذ نوكرشملا هرك ولو «هل ةفلاخملا نايدألا لك ىلع هيلعيل ؛مالسإلا نيدو نآرقلاب ملسو هيلع

 ؟عجوم باذع نم مكيجنت نأشلا ةميظع ةراجت ىلإ مكدشرأ له «هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اهيأ اي )٠١(
 ريخ كلذ «سفنألاو لاومألا نم نوكلمت اهب هنيد ةرصنل ؛هللا ليبس يف نودهاجتو ءهلوسرو هللاب مکنامیإ ىلع نوموادت )١١(

 .كلذ اولثتماف ءاهعفانمو ءايشألا ٌراضم نوملعت متنك نإ ءايندلا ةراجت نم مكل

 اهروصق تحت نم يرجت تانج مكلخديو «مکبونذ مكيلع رتسي هب هللا مكرمأ ام -نونمؤملا اهءأ- متلعف نإ ( 111

 ىرخأ ةمعنو .هدعب زوف ال يذلا زوفلا وه كلذ «عطقنت ال ةمئاد ةماقإ تانج يف ةيكز ةرهاط نكاسمو «رامنألا اهراجشأو

 رصنلاب -يبنلا اهيأ - نينمؤملا رّشبو .مكيديأ ىلع ٌمِيَي لجاع حتفو «مكيتأي هللا نم رصن يه اهنوبحت -نونمؤملا اهيأ- مكل
 .ةرخآلا يف ةنجلاو ءايندلا يف حتفلاو

 هباحصأ ُضّلَو ىسيع ءايفصأ ناك امك هللا نيد َراصنأ اونوك «هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اهيأ اي (15)

 تدتهاف «هللا نيد راصنأ نحن :اولاق ؟هللا ىلإ برقي ايف يتناعإو يرصن مكنم ىللوتي نّم :ىسيع مه لاق نيح هللا نيد ٌراصنأ

 «ىراصنلا قرف نم مهاداع نم ىلع مهانرصنو «هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا انديأف «ةفئاط تّلضو «ليئارسإ ينب نم ةفئاط

 .ملسو هيلع هللا لص دمحم ةثعبب كلذو ؛مهيلع نيرهاظ اوحبصأف

 هم“



 4 ةعمحلا ةروس #

 ام لك هب قيلي الام لك نع ىلاعت هللا هرني (1)

 كلاملا هدحو وهو «ضرألا يف امو تاومسلا يف

 نع هَّزنملا «عزانم الب هيف فرصتملا «ءيش لكل

 يف ميكحلا «بلاغي ال يذلا زيزعلا ءصقن لك
 .هعنصو هريبدت

 برعلا يف لسرأ يذلا وه هناحبس هللا (۳۰۲)

 رثأ الو مهدنع باتك الو «نوؤرقيال نيذلا

 أرقي ءاعيمج سانلا ىلإ مهنم ًالوسر «مهدل ةلاسر

 ةدسافلا دئاقعلا نم مهرهطيو «نآرقلا مهيلع

 ءةنسلاو نآرقلا مهمّلعيو «ةئيسلا قالخألاو

 حضاو فارحنا يفل هتثعب لبق نم اوناك مهنإو

 مل نيرخآ موق ىلإ هناحبس هلسرأو .قحلا نع
 .مهريغ نمو برعلا نم نوئيجيسو دعب اوئيبي

 لك ىلع بلاغلا زيزعلا وه -هدحو- ىلاعت هللاو
 .هلاعفأو هلاوقأ يف ميكحلا «ءيش

 «ملسو هيلع هللا لص لوسرلل ثعبلا كلذ (5)

 نم هيطعي «هللا نم لضف مهريغو برعلا ةمأ يف
 ناسحإلا وذ -هدحو- وهو .هدابع نم ءاشي
 .ليزجلا ءاطعلاو

 روس وون

 8 ا

 ولحس
kr 

 وق ترم ماوس والا ف تعب یزو جركفل
 اواڪ ناو ةو تلا اهر ھو مَ اھ
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 موقلا لَم حب ءاهيف ام يردي ال ًابتك لمحي يذلا راما هبّشك ءاهب اولمعي مل مث ةاروتلاب لمعلا اوُلُك نيذلا دوهيلا ةَ (9)

 .هتعاط نع نوجرخيو ؛هدودح نوزواجتي نيذلا نيملاظلا موقلا قوي ال هللا ءابب اوعفتني مو «هللا تايآب اوبذك نيذلا

 «سانلا نم مكريغ نود هللا ءابحأ مكنأ -ًابذك- متيعَّدا نإ :ةفّرحملا ةيدوهيلا ةلملاب اوكسمت نيذلل -لوسرلا اهيأ- لق(

 .مكل هللا بح مكئاعٌدا يف نيقداص متنك نإ توملا اوُنمتف

 نم هومّدق ام ببسب ؛مه هللا باقع نم ًافوخو «ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلل ًاراشيإ ًادبأ توملا دوهيلا ءالؤه ىنمتيالو (۷)

 .ءيش مهملظ نم هيلع ىفخي ال «نيملاظلاب ميلع هللاو .لاعفلا ءوسو رفكلا

 اب ملاعلا هللا ىلإ ثعبلا موي نوعجرت مث «مكلاجآ ءيجم دنع مكيلإ ِتآ هنإف «هنم ّرفم ال هنم نوبرهت يذلا توملا نإ :لق (8)

 .اهيلع مكيزاجيسو ؛مكلامعأب مكربخيف ءرضح امو باغ
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 تلا 2 مالالا
 َنوُعِفاَملا هرو
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 اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اهيأ اي (9)

 «ةعمجلا موي يف ةالصلل نذؤملا ىدان اذإ .هعرشب

 اوكرتاو «ةالصلا ءادأو ةبطخلا عامس ىلإ اوضماف

 ءاهنع مكَلَعْشَي ام عيمجو ءارشلا كلذكو «عيبلا

 نارفغ نم هيف امل ؛مكل ريخ هب مترمأ يذلا كلذ

 نوملعت متتك نإ «مكل هللا ةبوثمو مكبونذ
 .كلذ اولعفاف مكسفنأ حلاصم

 ةعمجلا روضح بوجو ىلع ليلد ةيآلا ينو
 .ةبطخلا عامتساو

 «ةالصلا متيدأو ء«ةبطخلا متعمس اذإف )9١(

 هللا قزر نم اوبلطاو ءضرألا يف اورشتناف

 ؛مكلاوحأ عينج - يف ًاريثك هللا اوركذاو «مکیعسب

 .ةرخآلاو ايندلا يريخب نوزوفت مكلعل

 ًائيش وأ ةراجت نيملسملا ضعب ىأراذإو )١١(

 كوكرتو ءاهيلإ اوقّرفت اهتنيزو ايندلا وه نم

 أ - مه لق ءبطخت ربنملا ىلع ئاق -يبنلا اهيأ- ا aT و
 مكل عفنأ ميعنلاو باوثلا نم هللا دنع ام :-يبنلا ٌةَحْيَص محيسن ا تاسش بش ازت
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 نم ريخ -هدحو- هللاو ؛ةراجتلا نمو وهللا نم 5 ھا ر

SS BESهتعاطب اونيعتساو «هنم اوبلطاف «ىطعأو قزر  

 .ةرخآلاو ايندلا يريخ نم هدنع ام لين ىلع

 ¥ نوقفانملا ةروس +

 هللاو .هللا لوسرل كنإ ملعي هللاو «هللا لوسرل كنإ دهشن :مهتنسلأب اولاق -لوسرلا اهيأ- نوقفانملا كسلجم رضح اذإ )١(

 .هب رفكلا اورمضأو «مهتتسلأب هيلع اوفلحو «كل مهتداهش نم هورهظأ يف نوبذاكل نيقفانملا نإ دهشي

 سانلا اوعنمو «مهسفنأ اوعنمو «باذعلاو ةذخاؤملا نم مهل ةياقوو ةرتس اهومسقأ يتلا مهنايأ نوقفانملا لعج (هنإ 75

 مهبولق ىلع هللا متخف «نطابلا يف اورفك مث ءرهاظلا يف اونمآ مهنأل كلذ ؛نولمعي اوناك ام سئب مهنإ «ميقتسملا هللا قيرط نع

 .مهحالص هيف ام نومهفي ال مهف «مهرفک ببسب

 مهو «مهتنسلآ ةحاصفل ؛مهثيدحخل عمست اوثدحتي نإو «مهرظانمو مهتائيه كبجعت نيقفانملا ءالؤه ىلإ ترظن اذإو (5)

Eفأنا هاقلاو يقل ند عفو تع مقا  N Eلك نونظي « اوت ةارقإلا يللا  

 ءادعألا مه« مهيولق نم نكت يذلا بعرلاو مهن دج طرفلو «مهلاح ةقيقحب مهملعل ؛مهب ًاًراضو مهيلع ًاعقاو لاع توص

 قحلا نع نوفرصني فيك «هتمحر نم مهدرطو هللا ارا «مهنم كرذح ذخف ءنينمؤمللو كل ةوادعلا وديدش نويقيقحلا
 ؟لالضلاو قافنلا نم هيف مه ام ىلإ

665 



 نيبئات اولبقأ :نيقفانملا ءالؤمل لبق اذإو (4)

 هَفَسو لوقلا جس نم مكنم ردب اع نيرذتعم

 مكل هللا لأسيو هللا لوسر مكل رفغتسي «ثیدحل ا

 مهسوؤر اولامأ «مكبونذ نع وفعلاو ةرفغملا

 اهيأ- مهترصبأو ءًارابكتساو ًءازهتسا اهوكرحو

 نع نوربكتسم مهو «كنع نوضرعي -لوسرلا
 .مهيلإ بط امل لاثتمالا

 ةرفغملا مه تبلطأ نيقفانملا ءالؤه ىلع ءاوس (5)

 نل هللا نإ ءمهل بلطت مل مآ -لوسرلا اهيأ- هللا نم
 قسفلا ىلع مهرارصإل ؛ًادبأ مهبونذ نع حفصي

 ناميإلل قفوي ال هللا نإ .رفكلا يف مهخوسرو

 .هتعاط نع نيجراخلا «هب نيرفاكلا موقلا
 لهأل نولوقي نيذلا مه نوقفانملا ءالؤه (۷)

 نم هللا لوسر باحصأ ىلع اوقفنت ال :«ةنيدملا»

 نئازخ هدحو هّللو .هنع اوقرفتي ىتح نيرجاهملا
 اهيطعي «قازرأ نم امهيف امو ضرألاو تاومسلا

 نيقفانملا نكلو «ءاشي نَّمع اهعنميو ءاشي نم

 هب مهلهجل ؛هللا دنع نم قزرلا نأ نومهفيال

 .ىلاعتو هناحبس

 كوم

 ص 8 5 رس و 2

 12 0 5ترا
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 هلوسرلو ةزعلا ىلاعت هلو «لذألا نينمؤملا قيرف اهنم ٌرعألا انقيرف رج رخييل «ةنيدملا» ىلإ انّدُع نئل :نوقفانملا ءالؤه لوقي (۸)

 .مهلهج طّرَقل ؛كلذ نوملعي ال نيقفانملا نكلو «مهريغل ال هلوسرو هللاب نينمؤمللو «ملسو هيلع هللا لص
 هلّعشت نمو «هتعاطو هللا ةدابع نع مكدالوأ الو مكلاومأ مكْلَمْشَت ال «هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اهيأ اي (4)

 .هتمحر و هللا ةمارك نم مهظوظح نونوبغملا مه كئلوأف «كلذ نع هدالوأو هلاومأ

 مكّدحأ ءيجي نأ لبق نم كلذب نيردابم «ريخلا قرط يف مكانيطعأ ام ضعب هلوسرو هللاب -نونمؤملا اهيأ- اوقفنأو )٠١(

 نكأو «يلام نم قدصتأف «ريصق تقو ىلإ توم تلّجأو ,ينتلهمأ اله بر :ًامدان لوقيف «هتامالعو هلئالد ىريو «ُثوملا

 .ءايقتألا نيحاصلا نم

 «رشو ريخ نم هنولمعت يذلاب ريبخ هناحبس هللاو ءاهرمع ىضقناو ءاهتوم تقو ءاج اذإ ًاسفن هللا رخؤي نلو )١1١(

 .كلذ ىلع مكيزاجيسو



 ِرئاَمَتلاٌةَروْس َنوُرَشِعْلاَوُنِماَتلا د

  نياغتلا رون

 تاومسلا يف ام لك هب ب قيلي ال اع هللا هزني )١(

 يف قلطملا فرصتلا هناحبس هل ءضرألا يف امو

 ىلع وهو «ليمحلا نسجل ا ءانثلا هلو «ءىش لك ا
 is نا یوا یک ھر یک

 .ريدق ءيش لك ہلاک ا

 مكضعبف «مدعلا نم مكدجوأ يذلا وه هللا (۲) 4 فر 0
 2 9 ا وک ےک ا ا

 لماع هب قّدصم مكضعبو «هتيهولأل دحاج 56 امون وريا اتر يلو ترکان ام

 ىفخي ال مكلامعأب ريصب هناحبس وهو «هعرشب 4 لبق را دا ايلي @ روضات ٍتاَديمِيِلَع

 .اهب مكيزاجيسو ءاهنم ءيش هيلع (4 د ج نادرو هرم َلاََووقا

 ةمكحلاب ضرألاو تاومسلا هللا قلخ (۳) تإ ىس کک ولا یاب ا هس

 لإ و ةروص نسحأ يف مكقلخو 3 2 د هلإو«ة 2 ( ف ملاح «ةغلابلا 5 3 0 كرس

 .هلمعب ًالك يزاجيف «ةمايقلا موي عجرملا :

Eتاومسلا يام لك ىلاعتو هناحبس ملعي(4) (5  
 ایف -س انآ هنوفخت ام ملعيو ءضر او ق 21 ت ااا نب, ل دج اعاد ا 0 واق

 ت نب عا ھاو و یف ار کک .؟ 0 كلاود 1 وق

 .سوفنلا هيفخت امو رودصلا 49

 اورفك نيذلاربخ -نوكرشملا اهيأ- مكتأي ملأ (6)

 ةبقاع ءوس مهب لح ذإ «مكلبق ةيضاملا ممألا نم

 ةرخآلا يف مملو ءايندلا يف مهلاعفأ ءوسو مهرفك
 ؟عجوم ميلأ باذع

 تازجعملاو تانيبلا تايآلاب هللا لسر مهيتأت تناك مبنأ ببسب ؛ةرخآلا يف مهبيصي امو ءايندلا يف مهياصأ يذلا كلذ (0

 ىنغتساو «هولبقي ملف قحلا نعاوضرعأو «هلسر ةلاسر اودحجو هللاب اورفكف ؟اننودشر يانلثم رشبأ :نيركنم اولاقف «تاحضاولا

 .ائيش مههالض هرضيالو «مہب يلابيال هتافصو هلاعفأو هلاوقأ يف ديمح «قلطملا ماتلا ىنغلا هل «ينغ هللاو ءمهتدابعو مه:اميإ نع هللا

 نم نْجَرْخَتل برو ىلب : -لوسرلا اهيأ- مهل لق «توملا دعب مهروبق نم اوجّرْخُي نل مبخأ ًالطاب هللاب اورفك نيذلا ىعّدا (۷)
 .نّيه ريسي هللا ىلع كلذو ءايندلا يف متلمع يذلاب َنّرَّبْحُتل مث ؛ءايحأ مكروبق

 ءيش هيلع ىفخي ال ريبخ نولعفت اب هللاو .هلوسر ىلع هلزنأ يذلا نآرقلاب اودتهاو -نوكرشملا اهيأ- هلوسرو هللاب اونمآف (۸)

 .ةمايقلا موي اهيلع مكيزاجم وهو «مكلاوقأو مكلامعأ نم
 نبغيف «قلخلا نيب توافتلاو ّنّبَعلا هيف رهظي يذلا مويلا كلذ «نيرخآلاو نيلوألا هيف هللا رشحي يذلا رشحلا موي اوركذا (4)

 هللاب نمؤي نمو .هللا لدعب راتلا نولخدي رفكلا لهأو «هللا ةمحرب ةنحلا نولخدي ناميإلا لهأف :نيقسافلاو رافكلا نونمؤملا

 كلذ ءدبأ اهيف نيدلاخ «راهنألا اهراجشأو اهروصق تحت نم يرجت تانج هلخديو «هبونذ هنع حمي «هتعاطب لمعيو

 .هدعب زوق ال يذلا ميظعلا زوفلا وه تانجلا يف دولخلا

 همك



 نالا ةروس َنوُرَطِعِل اومالا

 م

 راتلآ بص اكييد حس اورم راو و نجلا لالا وع هللا نأ ارج ىينلاو 19
 / يتلا هتيهولأ نيهاربو هتيبوبر لئالدب اوبّذكو

 درو وار ور ےس < م چو ظا 0 اهيف نيثكام ر و راه ر 9 0 قرم (©8) اهيف نيثكام رانلا لهأ كئلوأ هلسر اهب لسرأ
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 ع رره 9 ا _ 5 وهو «هيلإاوراص يذلا عجرملا ءاسو ءادبأ

 يطأ هَل ١ ش
qq 1 5 1 25 صو چھ ا  

 يملأ مللبلا اورامام يلون ا لحيهوركم نم يش ًادحأ باصأ ام )1١(
  66 : Eوک 7 يد و تا .
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 روا 1 2 کک 9 - هو وو 4 امه 2 لكب هللاو .عبت حراوجلاو «بلقلل ةيادملا لصأ
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 ۇن 1 وِ 5 هيلإ اوداقناو -سانلا اأ - هللا اوعيطأو (۱5) 00
 ]انا أَو أوُعيطأوأوُعَمَسأَو 3 هللا لص لوسرلا اوعيطأو «هنع ىهنو هب رمأ اهيف 5 و ڪڪ اا أوُعيِطأ 1 ا

 أوت ده ترحل كيل و رنک حش ١ متضرعأ نإف «هبر نع هب مكغُلب |يف «ملسو هيلع
 EIA 21ج I) سد 2 ¥ /

 روش هاد ر ڪلر فخير ول ةف صياسح ارق هللا | ررض انلوسر ىلع سيلف «هلوسرو هللا ةعاط نع

 ق لترا تشاو تلاع هری ا هب لسرأام مكغلبي نأ هيلع امنإو .مكضارعإ يف

 ل هنو
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 5 هللا ىلعو «هاوس قحب دوبعم ال هدحو هللا (1)

 .مهرومأ لك يف هتينادحوب نونمؤملا دمتعيلف

 نع مكنوطبثيو «هللا ليبس نع مكنودصي مكل ءادعأ مكدالوأو مكجاوزأ نِ نإ هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا اهيأ اي (۱)

 هللا ناف «مهیلع اهورتستو ءاهنع اوضرعتو مهتائيس نع اوزواجتت نإو «مهوعیطت الو ءرذح ىلع مهنم اونوكف «هتعاط
 .ةمحر لا عساو نارفغلا ميظع هناحبس هنأل ؛مكبونذ مكل رفغي «ميحر روفغ

 هللا قح ىَّدأو ؛هريغ ةعاط ىلع هتعاط رثآ نمل ميظع باوث هدنع هللاو .مكل رابتخاو ءالب الإ مكدالوأ الو مكلاومأ ام (15)

 .هلام يف

 رّيدت عامس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اوعمساو «مکتقاطو مكدهج هللا ىوقت يف -نونمؤملا اهيأ- اولذباف (17)
 نم لضفلا عمو لخبلا نم مِلَس نمو .مكل ًاريخ نكي هللا مكقزر امم اوقفنأو «هيهاون اوبنتجاو هرماوأ اوعيطأو ءركفتو

 ١ .بلطم لكب نوزئافلا ءريخ لكب نورفاظلا مه كئلوأف «لاملا

 هللاو .مكبونذ مكل رفغيو «متقفنأ ام باوث هللا ف عاضي «سفن بيطو صالخإب هللا ليبس يف مكلاومأ اوقفنت نإ ( 0

 .هاصع نَم ىلع ةبوقعلاب لجعي ال ميلح ءاوقفنأ ام ىلع ءازجلا نسحب قافنإلا لهأل روكش
 .هلاعفأو هلاوقأ يف ميكحلا «بّلاغي ال يذلا زيزعلا ءرضح امو باغ ام لكب ماعلا هناحبس وهو (14)
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 35 هلأ وارا كد م 5
 1 و 3 اس سا و جس حبا س
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- 
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 ر كل

 4 قالطلا ةروس ©

 -نونمؤملاو تنآ- متدرأ اذإ يبنلا اهيأ اي (۱)

 تالبقتسم نهوقلطف مكءاسناوقّنطت نأ

 يف وأ ؛عامج هيف عقي مل رهط يف يأ- نهتدعل
 تقو اوملعتل ؛ةدعلا اوظفحاو - رهاظ لْمَح

 هللا اوفاخو ءنهوعجارت نأ متدرأ نإ ةعجرلا

 يتلا تويبلا نم تاقلطملا اوجرخت ال «مكبر

 ثالث يهو «نهتدع يضقنت نأ ىلإ اهيف كسي

 الو «لماحلاو ةسيآلاو ةريغصلا ريغل تاضيح

 نلعف اذإ الإ «نهسفنأب اهنم جورخلا نه زوجي
 هللا ماكحأ كلتو «ىنزلاك ةرهاظ ةركنم ةلعف

 هللا ماكحأ زواجتي نمو «هدابعل اهعرش يتلا

 يردت ال .كالحلا دروم اهدروأو «هسفن ملظ دقف

 قالطلا كلذ دعب ثدحي هللا لعل :-قّلطملا اهيأ-

 .اهعجارتف هعقوتت ال ًارمأ

 نهتدع ةياهن تاقلطملا تبراق اذإف (۳۰۲)

 قافنإلاو «ةرشاعملا نسح عم نهوعجارف

 نود «نهقح ءافيإ عم نهوقراف وأ «نهيلع
 ةقرافملا وأ ةعجرلا ىلع اودهشأو نب ةٌراضملا

 ناك نَّم هب ظعوي هب هللا مكرمأ يذلا كلذ رخآ ءيشل ال هلل ةصلاخ ةداهشلا -دوهشلا اهيأ- اوُدأو «مكنم نيلدع نيلجر

 هل رّسييو ءقيض لك نم ًاجرخت هل لعجي «هنع هاهن ام بنتجيو «هب هرمأ اب لمعيف هللا في نمو .رخآلا مويلاو هللاب نمؤي
 نإ .هرومأ عيمج يف هّمهأ ام هيفاك وهف هللا ىلع لكوتي نمو .هنابسح يف نوكي الو «هلاب ىلع رطخي ال ثيح نم قزرلا بابسأ

 .هزواجي ال ًاريدقتو «هيلإ يهتني ًالجأ ءيش لكل هللا لعج دق «بولطم هزجعي الو «ءيش هتوفي ال «هرمأ غلاب هللا

 ةه ذ َنمَّدعف ؟ٌنهيف مكحلا ام اوردت ملف متککش نإ ٌنهنس ربكل ؛ضیحل ا مد نهنع عطقنا يتاللا تاقلطملا ءاستلاو ()

 نمو .نهلّمَح نعضي نأ نهتدع ءاسنلا نم لْمَحلا تاوذو .كلذك رهشأ ةثالث نهتدعف ءنضحي مل يتاللا تاريغصلاو ءرهشأ

Eةرخآلاو ايندلا يف ًارسي هرمأ . 

 هقتيف هللا بف نمو . هب اولمعتل ؛-سانلا اهيأ- مكيلإ هلزنأ يذلا هللا رمأ ةدعلاو قالطلا رمأ نم م ركُذ يذلا كلذ (5)

 .ةنجلا هلخديو «ةرخآلا يف باوثلا هل لزجيو «هبونذ هنع حمي «هضئارف ءادأو ؛هيصاعم بانتجاب

 همهم



 يالاش دوريا ناجا

 اويس نخوا الرو نرگس ا نهتدع ءانثأ يف مكئاسن نم تاقلطملا اونكسأ 0

 نإ عض ی نھ يا د مَ و مكس ردك لج عقابكس لم

 4 «نكسملا ىف نهيلع اوقّيضتل ؛اررض نهب اوقحلت
 قف وزتمي زيتا ئاغا ن 9 3 1 در

 9 8 اوقفنأق «لُمَح ٍتاوذ تاقلطملا مكؤاسن ناك نإو
 سو تس نفوس قتل اكل ر صاع 8 7 :

 وک او 0 نإف «نهلمح نعضي ىتح نهتدع يف نهيلع
 53 2 نهوفوف «ةرجأب مكنم نهدالوأ مكل نعضرأ

 ىس اھا ام 1 3 5
 کک : نم فرع مب اضعب مكضعب رمأيلو .نهروجأ

 و لس سس 8
 غ ءويِسَرواهيرِرْمَنَع اي عاضرإ ىلع اوقفتت ل نإو سفن بيطو ةحامس
 رو مألا ريغ ىرخأ ةعضرم بألل عض رثَسف ألا

 أديم اباذر چ .ةقلطملا

 او ديار فَ |87 . هتجوز لع هيلع هللا عوام جوزلا قتیل (۷)
 ا ام تحليلا او وأمان ك يف ةَعَساذ جوزلا ناك اذإ هدلو ىلعو .ةقلطملا

 کلا ھی نی عرج یک اخ ایاز 2  «ريقفلا وهو قزرلا يف هيلع قّيِض نمو «قزرلا

 کک رار e ريقفلا فّلكُي ال «قزرلا نم هلا ءاطع ام قفنيلف
 هلل ولعت عتيل و ٤ قيض دعب هللا لعجيس «ينغلا فلكي ام لثم
 .ىنغو ةَعّس ةدشو

 رمأ اهلهأ صع ىرقلا نم ريثكو (428)

 «مهرفكو مهنايغط يف اودامتو هلسر رمأو هلل

 مهرفكو مهوتع ةبقاع ءوس اوعّرجتف ءًاركنم اييظع ًاباذع مهانبذعو ءآديدش اباسح ايندلا يف مهلامعأ ىلع مهانبساحف
 .هدعب نارسخ ال ًانارسخو ًاكاله مهرفك ةبقاع ناكو

 ايهطخس اورذحاو هللا اوفاخف «ةدشلا غلاب ًاباذع «هلسر رمأو هرمأ اوفلاخو ءاوّكط نيذلا موقلا ءالؤه هللا ٌدعأ

 هب مكركذي ًاركذ -نونمؤملا اهيأ- مكيلإ هللا لزنأ دق .هعرشب اولمعو هلسرو هللا اوقّدص نيذلا ةحجارلا لوقعلا باحصأ

 قحلا مكل تاحضوم هللا تايآ مكيلع أرقي لوسرلا وه ركذلا اذهو .هتعاطب لمعلاو هللاب نايإلا نم مكظح ىلع مكهبنيو

 نمو «ناميإلا رون ىلإ رفكلا تاملظ نم هوعاطأو هب هللا مهرمأ اهب اولمعو ؛هلوسرو هللا اوقَّدِص نيذلا جرخي يك ؛لطابلا نم
 هللا نسحأ دق «ًادبأ اهيف نيثكام «راهنألا اهراجشأو اهروصق تحت نم يرجت تانج هلخدي ءًاحاص ًالمع لمعيو هللاب نمؤي

 .ةنجلا يف هقزر حلاصلا نمؤملل

 هب ريدي امو هلسر ىلإ هللا هاحوأ امم رمألا لزنأو «نيضَرألا نم ًاعبس قلخو «تاومس عبس قلخ يذلا وه هدحو هللا (1؟)

 ءيش لكب طاحأ دق هللا نأو «ءيش هزجعي ال ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ -سانلا اهيأ - اوملعتل ؛ضرألاو تاومسلا نيب هقلخ

 .هتردقو هملع نع ءيش جرخي الف ءًايلع
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 3 E اڪ اورا لد نکلنا هير یسع بع

 3 س خزر مب ىلع نس ©

 يسد دقو 2 ا ا

 م 8

 2و 2

 هاتر امد فم نا

 4 ميرحتلا ةروس إل
 لالحلا نع كسفن عنمت مِل يبنلا اهيأ اي )١(

 ؟كتاجوز ءاضرإ يغتبت كل هللا هلحأ يذلا

 .كب ميحر كل روفغ هللاو

 ليلحت -نونمؤملا اهيأ- مكل هللا عرش دق (0)

 ةرشع ماعطإ :يهو ءاهنع ةرافكلا ءادأب مكناميأ

 دجي مل نمف «ةبقر ريرحت وأ «مهتوسك وأ «نيكاسم

 «مكرومأ يلوتمو مكر صان هللاو .مايأ ةثالث مايصف

 ميكحلا ؛مكل هعرشيف مكحلصي اب ميلعلا وهو
 .هلاعفأو هلاوقأ يف

 يضر- ةصفح هتجوز ىلإ يبنلا ّرسأ ذإو (۳)
 يضر ةشئاع هب تريخأ اللف ءًاثيدح -اهنع هللا

 ملعأ هرس اهئاشفإ ىلع هللا هعلطأو ءاهنع هللا

 نع ضرعأو هب تربخأ ام ضعب ةصفح

 تشفأ اهب اهربخأ الف ءًامركت هضعب اهمالعإ
 ينربخأ :لاق ؟اذهب كربخأ نَم :تلاق «ثيدحلا

 .ةيفاخ هيلع ىفخت ال يذلا «ريبخلا ميلعلا هللا هب

 دقف هللا ىلإ -ةشئاعو ةصفح اي- اعجرت نإ )٤(

 نإو ءهّرس ءاشفإ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ههرك ام ةبح ىلإ امكبولق تلام ثيح «ةبوتلا بجوي ام مكنم دجُو

 ىلع ءارصنو هل ناوعأ هللا ةرصن دعب ةكئالملاو «نينمؤملا حلاصو «ليربجو «هرصانو هيلو هللا نإف «هءوسي اهب هيلع انواعتت

 .هيداعيو هيذؤي نم

 «هلوسرو هللاب تانمؤم «ةعاطلاب هلل تاعضاخ تاجوز نكنم الدب هجّوزي نأ -تاجوزلا اهتيأ- ٌنكقلط نإ هنر ىسع (5)

 .راكبألا نهنمو «تابّيثلا ًنهنم «تاهئاص .هل ةدابعلا تاريثك «هتعاط نم هللا هبحي ام ىلإ تاعجار .هلل تاعيطم

 اوظفحاو .هنع مكاهن ام كرتو هب هللا مكرمأ ام لعفب مكسفنأ اوظفحا «هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اهيأ اي (5)

 «مهتالماعم يف ةاسق ءايوقأ ةكئالم اهلهأ بيذعت ىلع موقي «ةراجحلاو سانلا اهدوقّو ران نم مكسفنأ هب نوظفحت اهب مكيلهأ

 .هب نورمؤي ام نوذفنيو «هرمأ يف هللا نوفلاخي ال

 نوطعت امنإ ؛مويلا اذه يف ريذاعملا اوسمتلت ال :رانلا مهلاخدإ دنع هب اورفكو قحلا هلإلا وه هللا نأ اودحج نيذلل لاقيو (۷)

 .ايندلا يف هنولمعت متنك يذلا ءازج

 تاي



 راوی ع موت أَو E ا 08 هلوسروالا ار نيذلا اها ايل
SS ESS0 ًََّ ا وع 0 7 0 2. 72 ين 5  

 اوى رنا مكنع وحمي نأ مكبر ىسع «هدعب ةيصعم ال

 ےس و و ا 2 م هلأ قرح س نم يرجت تانج مكلخدي نأو ءمكلامعأ تائيس

 وغيرهم 0 رشا ل يزخي ال موي «رامخألا اهراجشأو اهروصق تحت

 دلو يِلعُي لب ؛مهيذعي الو «هعم اونمآ نيذلاو يبنلا هللا
e6 س ر ا 56 سر 1 * 5 5 5  

 کک قف ا ل لاح مهنايأبو مهمامأ ريسي ءالؤه رون «مهناش
۹ 2011 

 ا انبر :نولوقي «مهاعأ رْدَقِب طارّصلا ىلع مهيشم
 3 ىلإ يدتنو «طارصلا زوجن ىتح انرون انل مهتأ

Eيول  iا ا 0 5 51 5  
 2 1 0 1 رفكلا اورهظأ نيذلا دهاج ىبنلا اهيأ اي (۹) © تاجل حرا الخد 1 2 5 4 0 1 و 1 af اوا ا س ی 2 .ريدق ءیش لك ىلع كنإ ءانيلع

 و ٍِ 2

 كلا 0 دودحلا ةماقإو ةجحلاب هوفخأو رفكلا اونطبأ  eوف نمو جلا ٤ ٤  7سس نأ ثحك 2اon, 3 A 6 ورو تار انماء تيل کام 3 نيذلا دهاجو فشل اب مهلتاقو .هونلعأو

RES) | 
SSA 

 كبار يرمو © نَا وفا رم ن هولك | 8)  ةدشلا نيقيرفلا عم لمعتساو «نيدلا رئاعشو
 TS 2 ا 9 نوريصي يذلا مهنكسمو «ءامهداهج يف ةنوشخلاو

 نلت و : يذلا عجرملا كلذ حّبَقو منهج ةرخآلا يف هيلإ

 SESE .هيلإ نوعجري

 مهتطلاخم يف- ةرفكلا لاح ًالثم هللا برض )٠١(

 :طول هللا يبن ةجوزو «حون هللا يبن ةجوز لاحب -هللاب مهرفكل مهعفني ال كلذ نأو «مه مهترشاعمو مهنم مهبرقو نيملسملا

 ناذه عفدي ملف «نيترفاك اتناك دقف «نيدلا يف امه ةنايخلا اهنم تعقوف «نيحلاص اندابع نم نيّدبع ةمصع يف اتناك ثيح

 .اهيف نيلخادلا عم رانلا الخدا :نيتجوزلل ليقو ءًائيش هللا باذع نم امهيتجوز نع نالوسرلا

 .ىّيسلا لمعلا عم ًائيش ديفي ال .نيح اصلاو «ءايبنألا نم برقلا نأ ىلع ليلد لثملا اذه برض ينو

 ةطلاخم مهرضت ال مهن :أو .هعرشب اولمعو «هدحو هودبعو «هللا اوقَّدص نيذلا- نينمؤملا لاح ًالثم هللا برضو )1١(

 بر :تلاق نيح .هللاب ةنمؤم يهو «هللاب نيرفاكلا دشأ ةمصع يف تناك يتلا نوعرف ةجوز لاحب - مهتلماعم يف نيرفاكلا

 نيعباتلا موقلا نم ينذقنأو ءرشلا لامعأ نم هنع ردصي امو « هتنتفو نوعرف ناطلس نم ينذقنأو «ةنجلا يف كدنع ًاراد يل ِنْبا

 .مهباذع نمو «لالضلاو ملظلا يف هل

 هيلع ليربج ىلاعت هللا رمأف «ىنزلا نع هتناصو ءاهجرف تظفح يتلا نارمع تنب میرم اونمآ نيذلل الشم هللا برضو )1١(

 ءاهبر تاملكب تقّدصو «مالسلا هيلع ىسيعب تلمحف ءاهمحر ىلإ ةخفنلا تلصوف ءاهصيمق بيج يف خفني نأ مالسلا
 .هل نيعيطملا نم تناكو «هلسر ىلع ةلزتملا هبتكو «هدابعل اهعرش يتلا هعئارشب تلمعو



 كال ٌةَروَس للا 0

E 0كّلُملا ةروس 9 2  )*# 

 يذلا .هقلخ عيمج ىلعهٌربو هللا ريخ رثاكت 8 ١ , 9 )١(

HESامهيف ذفان ءاهءاطلسو ةرخآلاو ايندلا كلم هديب 9 قى ھ 0 م ا  

 Es ردم ا وتلا رجل غرام 22ل ٤ک توما |؟ ریا فؤاضقوةرمأ 4 LS 23 رے ر
 ی ال نیلا ناڪ ف راب نوک س ایر 5 2 هلل 3 ةفص توبث ةي نهد 9 و 2 ت . مج | ل

 . ب ىيلي ل رر ر 7 ا ےک و

 - مكربتخيل ؛ةايحلاو توملا قلخ يذلا (۲) 5 کرم چ جرو روف ناكر ركب جراف ووقت

 وهو ؟هصلخأو ًالمع ئيخ مكيأ :-سانلااهبأ 9 22215716 ر راسخ ا
 بات نمل روفغلا «ءيش هزجعي ال يذلا زيزعلا بارات غا نشا اهنج جیب ایل

 .هدابع نم 4 اودا د

 نع رجزو «تاعاطلا لعف يف بيغرت ةيالا يلو 8 رت د5 روت و ًقيِهَّساَهْلأوْعَِس مساهم د !
 . صاعملا فارتقا 0 س و 1 2 3
 ل الا قريت اھرجرھاس بىاب

 اهضعب «ةقسانتم تاومس عبس قلخ يذلا () 5 ا
 a رسا نىنا لر 20

 - نمحرلا قلخ يف ىرتامءضعب قوف ق ها 1 2 | . ج 2 ءىش نو س
 ىلإ رظنلا دعأف «نيابت الو فالتخا نم -رظانلا و ا راولو ھر دلضیالا [8

 E eS 3 ٤ < ص

 ؟عودص وأ قوقش نم اهيف ىرت له :ءاسلا 8 نهر ِعَتلأ بح 2 محرجة باع نری
 كيلإ عجري «ةرم دعب ةرم رظنلا دعأ مث (5) 25 ھر ڪون رتا ل وتا

 وهو ءًاصقن ىري نأ نع ًارغاص ًاليلذرصبلا ر

 .ليلك بعتم 5

 «نيطايشلا نم عمسلا يقرتسمل ةقرح ًابهش اهانلعجو «ةئيضم ةميظع موجنب نويعلا اهارت يتلا ةبيرقلا ءامسلا انيز دقلو )٥(

 .اهَّرح نوساقي ةدقوملا رانلا باذع ةرخآلا يف مهل اندتعأو

 .منهج مهل عجرملا ءاسو «منهج باذع مهقلاخب نيرفاكللو (1)

 .ًاديدش ًانايلغ يلغت يهو ءًأركنم ًاديدش ًاتوص اهل اوعمس منهج يف نورفاكلا ءالؤه حرط اذإ (۷)

 ليبس ىلع اهرمأب نولكوملا مهأس سانلا نم ةعامج اهيف حرُط الك «رافكلا ىلع اهبضغ ةدش نم قزمتت منهج داكت ()

 ؟هيف متنأ يذلا باذعلا اذه مكرذحي لوسر ايندلا يف مكتأي ملأ :خيبوتلا

 دحأ ىلع هللا لَّزن ام :تايآلا نم هب ءاج يف انلقو «هانبّذكف ءانرذحو هللا دنع نم لوسر انءاج دق ىلب :نيلئاق مهوباجأ (9)

 .قحلا نع ديعب باهذ يف الإ -لسرلا اهيأ- متنأ ام ءًائيش رشبلا نم

 .رانلا لهأ دادع يف انك ام «هيلإ ىعُدُت ايف ركفن وأ «قحلا بلطي نَم عاس عمسن انك ول :نيفرتعم اولاقو )1١(

 .هللا ةمحر نع راتلا لهأل ًادعبف «رانلا باذع هب اوقحتسا يذلا مهرفكو مهبيذكتب اوفرتعاف )١١(

 لبق ةرخآلا يف باذعلا نوشخيو «سانلا نيعأ نع نوبئاغ مهو هنوصعي الو «هنودبعيف «مهبر نوفاخي نيذلا ن0

 .ةنجلا وهو ميظع باوثو ءمهبونذ نع هللا نم وفع مه «هتنياعم

 دم ا

eRج وع  

 نكذب



 رمأ يأ يف -سانلا اهيأ- مكلوق اوفخأو (17)
 هنإ «ءاوس هللا دنع امهف «هونلعأ وأ مكرومأ نم

 يكف روالصلا تارمضمب يلع هناحبتس

 ءوهتوؤشو قلت نيلاعلا تر ملعي الآ (14)
 ؟هنسحأو مهقلَح نقتأو مهقلَح يذلا وهو

 .مهلارعأبو مهم ريبخلا «هدابعب فيطللا وهو
 ضرألا مكل لعج يذلا وه هدحو هللا (16)

 اهيحاون يف اوشماف ءاهيلع نورقتست ةدهممت ةلهس
 مكل هجرخي يذلا هللا قزر نم اولكو ءاهبناوجو

 باسحلل مكروبق نم ثعبلا هدحو هيلإو ءاهنم
 .ءازجلاو
 اهيفو «بساكم او قزرلا بلط ىلإ ءاميإ ةيآلا ينو
 كيرش ال هدحو قحلا هلإلا وه هللا نأ ىلع ةلالد
 نم ريذحتلاو «همعنب ريكذتلاو «هتردق ىلعو .هل

 .ايندلا ىلإ نوكرلا
 هللا -«ةكم» رافك اي- متنمأ له 0

 0 ءامسلا قوف يذلا

 هللا متتمأ له ؟اوكلهت ىتح مكب برطضت يه
 مكمجرت ًاحير مكيلع لسري نأ ءامسلا قوف يذلا
 -نورفاكلا اهيأ- نوملعتسف «ةريغصلا ةراجحلاب
 الو ؟باذعلا متنياع اذإ مكل يريذحت فيك

 .كلذ نيح ملعلا

 هلالجب قيلي امك« ىلاعت هلل ولعلا تابثإ ةيآلا ينو

 .هتاحبس

 ةَروُس 3َوُرَشِيلاَوٌعِصاَتلا ا

 ودا اورایک ییا رجا لقا
EG 5بع سعرا. 00  

 لاو“ لحج ید وه ریل فیطلاوهو یکن مرکب 8
 9ر اد ودرس ارامكس ناو شک وا ® 1 2 ص م يحرس 9 ےب 4
 )رومن ىها دا ضرار قس اوا يسا فنون

 نام اا فنن سناآ َنوُمَلَحَتَسَم اار رب برن

 رکن 6کر ھلن نما ب دک دلو ریت فک 0:

 رك نات ریو اتم رکا ر
 رار

 ےس ہک

 دیو نيو تندی
 رار راقات
 فرڪ ردى اک ا

 a2 لوقو بورس 1 5 ص

 و
 ا يم نول

 ركنات 1١ ولاد یم نولو ي
 © نضر دنا اما ےک ادعوا امن 5
 ا او |

pea SE aN EG 

 ىلإ اهنممضيو «ءاوملا يف ااريط دنع اهتحنجأ تاطساب مهقوف ريطلا لإ اورظني مو نورفاكلا ءالؤه لّفَعأ (؟1-15)

 لب .توافت الو صقن هقلخ يف یری ال ريصب ءيش لكب هنإ .نمحرلا الإ كلذ دنع عوقولا نم اهظفحي ام ؟انايحأاهبونُج
 يف نورفاكلا ام ؟اًءوس مكب دارأ نإ ءنمحرلا ريغ نم مكرصني مكل بزح - نورفاكلا اهيأ- مكمعز يف وه يذلا اذه نم

 ؟مكنع هعنمو هقزر هللا كسمأ نإ مكقزري يذلا موعزملا قزارلا اذه نَم لب . ناطيشلا نم لالضو عادخ يف الإ اذه مهمعز

 .هنوعبتي الو هل نوعمسي ال «قحلا نع روفنو رابكتساو ةدناعم ين مهالضو مهنايغط يف نورفاكلا رمتسا لب

 يشمي نم مأ ءىدهأو قيرطلا ىلع ةماقتسا دشأ بهذي فيك الو كلسي نيأ يردي ال ههجو ىلع ًاسكنم يشمي نمفأ (17)

 .نمؤملاو رفاكلل هللا هبرض لثم اذهو ؟هيف جاجوعا ال حضاو قيرط ىلع الاس ةماقلا بصتتم ًايوتسم

 اورصبتل راصبألاو «هب اوعمستل عمسلا مكل لعجو ءمدعلا نم مكدجوأ يذلا وه هللا : -لوسرلا اهيأ- محل لق(
 ًاليلق ءاهم اولقعتل بولقلاو ءابم
 .ءازجلاو باسحلل قرفتلا اذه دعب نوعمجت هدحو هيلإو «ضرألا يف مكر شنو مكقلخ يذلا

 ايف نيقداص متنك نإ «نونمؤم ا اهيأ هنامزب انوربخأ ؟دمح اي رشح اب دعولا اذه ققحتي ىتم : نورفاكلا لوقيو (51075)

 مكر فك ةبقاع مكقّوخأ مكل ريذن انأ (نإو «هب هللا صتخا ةعاسلا مايق تقوب ملعلا نإ : ءالؤمل -لوسرلا اهيأ- لق «نوعّدت

 .نايبلا ةياغ هنايبب هللا ينرمأ ام مكل نّيبأو

o 

 وه هللا : :مهل لق .مكيلع اهب معنأ يذلا مكبرل معنلا هذه ركش نودؤت ام - -نورفاكلا اهأ-



 مهنم ًابيرق هلا باذع رافكلا ىأر املف (؟0) | 1 دا قا كلا 7
 «مههوجو ىلع ةبآكلاو ةلذلا ترهظ «هونياعو

 نوبلطت متنك يذلا اذه :مهًاخيبوت ليقو را ىّ سو ها ھن
 | و نتياوهرُم © رب ِاَدَع 8

 :نيرفاكلا ءالؤه -لوسرلااهبأ- لق (۲۸) هل ا ر ا
 ولا نمت نعم نطو هللا ياا نإ يود | نيم لص فوه نم کک کک

ETنمانافاعو ءانلاجآ راف انمحر وأ ءنونمتتاك  
 aS كم ES ا

 ؟عجوم ميلأ باذع

 اتلمعو هب انقَّدص نمحر لا وه هللا : لق(

E E 
 لزن اذإ -نورفاكلا اهيأ- نوملعتسف ءانرومأ

uحضاو ِدْعُب يف مكنمو انم نيقيرفلا يأ :باذعلا اإ رص ردو رکو  
 22 ١ هللا طارص نع : ََش هته اک 5701 © Al باو دوس ا
 :نيكرشملا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ- لق (0) ١ م ر درومی |

 هنم نوبرشت يذلا مكؤام راص نإ ينوربخأ 4 هلا ته هيلا و يمص
 نمف« «ةليسوب هيلإ نولصت ال ضرألا يف ًابهاذ ١ نه فالحل ماك © نه دوه رم نهرو اور

RD 5رهاظ ضرألا هجو ىلع راج ءاهب مكتيجي هللا ريغ 13  
 ؟نويعلل 8 © يتم رکات جريت راکم ©

 م GE ہے ےہ سور اک
 4 ملقلا ةروس ل د 15 تو لام ادن SE لدم 3 ا15 نكن بنر كدب

 فورا ىلع مالكلا قبس# ت (4- 0( 60 6 س تول ار يوتا لاق کک |
 .ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعطقملا 6 7 3

 «سانلاو ةكئالملا هب بتكي يذلا ملقلاب هللا مسقأ

 تنأام. مولعلاو عفنلاو ريخلا نم نوبتكي امبو
 دئادش نم هاقلت ام ىلع كل نإو «يأرلا هيفس الو «لقعلا فيعضب ةلاسرلاو ةوبنلاب كيلع هللا ةمعن ببسب -لوسرلا اهيأ-

 هيلع لمتشا ام وهو «ميظع قلخ ىلعل -لوسرلا اهيأ- كنإو «عوطقم الو صوقنم ريغ ًاييظع ًاباوثل ةلاسرلا غيلبت ىلع
 .هنع ىهني اع يهتنيو «هرمأب رمتأي هل ةيجس نآرقلا لاثتما ناك دقف ؛قالخألا مراكم نم نآرقلا

 هونا ةت مكب يف نورناکلا ىربو «-لوسرلا اا یرتس بيرق نم )١(

 .قحلا نيد ىلإ يدتهملا يقتلاب ملعأ وهو «ىدهلا قيرطو هللا نيد نع فرحنملا يقشلاب ملعأ وه - -هناحبس- كبر نإ (۷)

 .مهعطت الو نيبذكملا ةفلاخم نم -لوسرلا اهيأ- هيلع تنأ ام ىلع تبثاف ()

 .كل نونيليف هيلع مه ام ضعب ىلع مهعناصتو ء«مهنيالت ول اوبحأو اوّنمت (9)

 لقنيو «ةميمنلاب مهنيب يشمي «سانلل باتغم «ريقح باذك فلحلا ريشك ٍناسنإ لك - لوسرلا اهيأ- عطت الو (16- ۱۰)

 يف هّدح زواجتم < «ريخلل عنملا ديدش «قحلا نع هب نينض لام اب ليخب «مهنيب داسفإلا هجو ىلع ضعب ىلإ مهضعب ثيدح

 لجأ نمو . هيبأ ريغ ىلإ بوسنم ,ميثل شحاف «هرفك يف ديدش «م اثآلا ريثك .تامرحملا لوانتو سانلا ىلع ناودعلا

 نيلوألا ليطابأ اذه : لاقو ءاہب بّدک نآرقلا تايآ دحأ هيلع أرق اذإف قحا نع رّيكتو ىغط «نينبو لام بحاص ناک هنأ
 نم ةقفاوم نم ملسملل ًاريذحت اهيف نأ الإ «ةريغملا نب ديلولاك نيك ر شم لا ضعب يف تلزن نإو تايآلا هذهو .مهتافارخو
 .ةميمذلا تافصلا هذهب فصتا
 .سانلا مامأ اهب ًاحضتفم نوكيل ؛هل ةبوقع هقرافت ال ةمزال ةمالع هفنأ ىلع لعجنس (17)

o4 



 ا ورتلو حسا او

 عوجلاب «ةكم» لهأ انريتخا انإ (1810

 ا ا ل موج ے | نيح ةقيدحلا باحصأ انربتخا امك ءطحقلاو
 د و لا " نيرّكبم مهتقيدح را َنُعطقل ؛مهنيب ايف اوفلح

 نوعا 0 اإل نيكاسملا نم مهريغ اهنم معطي الف «حابصلا يف
 0 AEE A A -_ .هللا ءاش نإ :اولوقي لو «مهوحنو

 5 ا8 ر اليل اهتقرحأ ًاران اهيلع هللا لزنأف )۲١۰۱۹(

e8|  ليللاك ءادوس ةقرت تحبصأف  tS7 ول  
 | + 5 ود و ر 2 7 5 ذأ

 يشار رخ ا  :حابصلا تقو ًاضعب مهضعب ىدانف (۲۲۰۲۱)
 ار نيرصم متنك نإ «مکعرز ىلإ نيركبم اوبهذا نأ

606 a 
 ا نوُراستي مهو «نیعرسم اوعفدناف (14 271)

 لإ ةرخالابا سس 9 ًادحأ مويلا اونم ال نأب :مهنيب ايف ثيدحلاب
 ريل تحرر عنق ر5 ومايا 2 .مكتقيدح لوخد نم نيجاتحملا نم
 2 E E ی ل ىلع مهتقيدح ىلإ راھنلا لوأ يفاوراسو (۲)
 2 ا ودي ب 2 E عنم يف ىّيسلا مهدصق

 1| يردوا ھ دغا و ورش کک 2 .مهمعز يف هذيفنت ىلع ةردقلا ةياغ يف مهو
 - ہک رت مج وک ا کچا ہا ےہ 14, | ءاهوركنأ ةقرتحم مهتقيدح اوأر الف (7-)
 1 كل 1 قرناس ورك کود ددی ولع ر اهنأ اوفرع الف ءاهيلإ قيرطلا انأطخأ دقل :اولاقو

 9 38 وس كدا شاو ایل رھ وا ھی ۴  ؛اهربخ نومورح نحن لب :اولاق :مهتنج يه
N AR GTلاق.  E aا 7  

 ميك شدا و وجشأ ل إو قاس نک ا :نولوقتو نوتطست الممل لتا ا

 :مهدشر ىلإ اوداع نآ دعباولاق ؟هللا اش نإ
 انك نحن لب ءانباصأ |هيف ملظلا نع انبر هللا هّرنت

 ءانثتسالا مهكرت ىلع رخآلا مهنم لك مولي «ضعب ىلع مهضعب لبقأف . بسلا اندصقو ءانثتسالا كرتب انسفنأل نيملاظلا

 لضفأ انيطعي نأ انبر ىسع هللا رمأ ةفلاخمو ءارقفلا انعنم يف دحلا نيزواجتم انك اّنِإ انليو اي: اولاق ,ىّيسلا مهدصق لعو

 باقعلا كلذ لثم .ريخلا نوبلاط ءوفعلا نوجار .نوبغار هدحو انبر ىلإ انإ .انتئيطخب انفارتعاو انتبوت ببسب ؛انتقيدح نم
 ءاهيف هللا قح ٌدؤي ملف معنلا نم هللا هاتآ ب لخبو «هللا رمأ فلاخ نَم لكل ايندلا يف انباقع نوكي ةقيدحلا لهأ هب انبقاع يذلا

 .باقعلا بجوي ببس لك نع اورجزنال نوملعي اوناك ول ءايندلا باذع نم دشأو مظعأ ةرخآلا باذعّلو
 .ميقملا ميعنلا اهيف تانج ةرخآلا يف مهبر دنع مهل «هنع مهان ام كردو هب مهرمأ ام لعفب هللا باقع اوقتا نيذلا نإ (74)

 ؟باوثلا يف مهنيب متيواسف «رئاجلا مكحلا اذه متمكح فيك مكل ام ؟نيرفاكلاك ةعاطلاب هلل نيعضاخملا لعجنفأ ("710)

 اذه يف مكل نإ ؟نولوقت ام هيف نوسردت متنأف «يصاعلاك عيطملا هيف نودجت ءاسلا نم لزنم باتك مكل مأ (۸۴۷)

 .كلذ مكل سيل ءنوهتشت ام ًاذإ باتكلا

 ؟نوهتشتو نوديرت ام مكل لصحيس هنأ يف انيلع قيثاومو دوهع مكل مآ (۴۹)

 ام مهل لّمكت ةآ مه مأ ؟كلذ هل نوكي نأب نماضو ليفك مكحلا كلذب مه أ :-لوسرلا اهيأ- نيكرشملا لس (5140)

 ؟مهاوعد يف نيقداص اوناك نإ اهب اوتآيلف ف ءاوبلط ام كاردإ ىلع مهنيعتو «نولوقي

 يتلا ةميركلا هقاس نع فشكيف «قئالخلا نيب ءاضقلا لصفل ىلاعت هللا يتأيو ءهلوه بعصيو رمألا دتشي ةمايقلا موي (47)

 يف دجسي ناك نم ىقبيو «ةنمؤمو نمؤم لك هل دجسيف «هقاس نع اير فشکیا : ملسو هيلع هللا لص لاق «ءيش اههبشي ال

 .ملسمو يراخبلا هاور «ًادحاو ًاقبط هرهظ دوعيف «دجسيل بهذيف «ةعمسو ءاير ؛ايندلا

oo 



 دوووم سالا رجلا

 مهاشغت ءان وعفري ال مهراصبأ ةرسكنم () ١ ل ا
 ايندلا يف اوناك دقو هللا باذع نم ةديدش ةلذ هل 2 9

 ءاّحصأ مهو هتدابعو هلل ةالصلا ىلإ نوعي 1

 .ًارابكتساو ًاظعت ؛نودجسي الق اهيلع نورداق
 بّدكي نمو -لوسرلا اهبأ- ينرذف(40644) أا ورع و وت

RN؛مهنم ماقتنالاو مهءازج لع نإف «نآرقلا اذهب 0  
nesبارسا ؛معنلاودالوالاو لاومألاب مهدت  

 الهإل ببس هنأ نورعشي ال ثيح نم ١ چم بوج رک دال وک
 a ؛مهرامعأ ليطأو 0 ١ م و

 .ديدش يوق رفكلا لهأب يديك e ١ م
 ءالؤه -لوسرلااهبأ- لأست مأ ٤7 ٤۷( مک أك

 مهنةلاسرل خت لع ويا رسجأ نيكرشملا ريل
 مهدنع أ لب ؟ًاليقث المح نوفّلكم كلذ ةمارغ نم

 EN «بيغلا ملع
 لهأ نم هللا دنع ةلزنم لضفأ مهنأ نم مهسفنأل

 ؟هب ناهيولا
 مكحامل -لوسرلااهيأ-ربصاف(4:8-20)» ل

 ريخأتو مهلاهمإ كلذ نمو «هاضقو كبر هب أ از
 «توحلا بحاصك نكت الو «مهيلع كترصن ا 9

 هبضغ يف -مالسلا هيلع- سنويوهو ق راموس وا ا تسر يصمم |
 وهو «هبر ىدان نيح «هموق ىلع هربص مدعو اھ ا 5 7 3

 نأ الول «مهل باذعلا ليجعت ًابلاط ًاّمغ ءولمم ن 6توا E ىتاي
 حرّطَل اهلوبقو ةبوتلل هقيفوتب هبر نم ةمعن هکر ادت ا ا ا

 ةكلهملا ءاضفلا ضرألاب توحلا نطب نم
 .مهلامعأو مهلاوقأو مهتاين تحلص نيذلا نيحلاصلا نم هلعجف «هتلاسرل هبر هافطصاف «هيلع مالي امب ِتآ وهو

 كل هتيامحو هللا ةياقو الول «كايإ مهضغبل ؛ ؛؟نيعلاب -لوسرلا اهءأ- كويس اراك ا

 .نوتجمل هنإ - مهئاوهأ بسح- :نولوقيو

 .نجلاو سنإلا نم نيماعلل ريكذتو ةظعوم الإ تآرقلا امو (0؟)

 ى ةقاحلا ةروس +

 كاردأ ءيش يأو ؟اهاحو اهتفص يف اّقح ةعقاولا ةمايقلا ام ءديعولاو دعولا اهيف ققحتي يتلا ًاَقح ةعقاولا ةمايقلا (7- 1(
 ؟اهبدشو اهوه كل روصو «ةمايقلا ةقيقح كفّرَعو -لوسرلا اهيأ-

 .اهاوهأب بولقلا عرفت يتلا ةمايقلاب دوه موق مهو داعو «حلاص موق مهو دومث تبّذك (۶)

 «بوبملا ةديدش ةدراب حيرب اوكلهأف داع اأو ءاهتدش يف دحلا تزواج يتلا ةميظعلا ةحيصلاب اوكلهأف دومث امأف (۸- 9
 لوصأ مهنأك ىتوم مايألاو يلايللا كلت يف موقلا ىرتف ءعطقنتالو رَت ال «ةعباتتم مايأ ةينامثو لايل عبس مهيلع هللا اهطلس

 ؟كاله نود ةيقاب سفن نم موقلا ءالؤل ىرت لهف .فاوجألا ةلكآتم ةبرح لخن

o1 



 نم هقبس نّمو «نوعرف ةيغاطلا ءاجو )٠١9(

 طول موق ىرق لهأو ءاهلسرب ترفك يتلا ممألا
 ةركنملا ةلعفلا ببسب مهرايد مهب تبلقنا نيذلا

 ةمأ لك تصعف «شحاوفلاو كرشلاو رفكلا نم

 مهذحأف «مهيلإ هلسر يذلا مهبر لوسر مهنم

 .ةدشلا يف ةغلاب ةذخأ هللا

 الع ىتح هّدح ءاملازواج املا تإ )۱۲١١١(

 حرن عم مكلوصأ انلمح ءيش لك قوف عفتراو
 ةعقاولا لعجنل ؛ءاملا يف يرجت يتلا ةنيفسلا يف

 نيرفاكلا قارغإو نينمؤملا ةاجن اهيف ناك يتلا
 نأ اهنأش نم نذأ لك اهظفحتو «ةظعو ةربع

 .تعمس ام هللا نع لقعتو .ظفحت

 ةخفن «نْرَقلا» يف كّلَملا خفن اذإف (18-1)

 اهدنع نوكي يتلا ىلوألا ةخفنلا يهو .ةدحاو

 نع لابجلاو ضرألا تعفو ؛ملاعلا كاله

 كلذ يفف .ةدحاو ةقدااتّقُدو ءاترّسُكف اهنكامأ
 هن دا ةو ا توا
 الو اهيف كشسامت ال «ةيخرتسم ةفيعض ذئموي

 ءاهفارطأو اهبناوج ىلع ةكئالملاو «ةبالص

 نم ةيناث ةمايقلا موي مهقوف كبر شرع لمحيو

 يادو طف اع ج فيض سعورس |

 نوما جيب 0ك افلا ثقلت ابا ورشا 5

 ا 8

 هالو کک

 و

 لر جم

 ا هيب هنا ارته

 SSIESروض 1
 (eso) 9 

 اس ےل ء ©

 جو اگ لا أو ضلال یو ا دیو هح

 : هيما موكل یک ةىو تعويم 6

 ةي زيمر هو كرر کریو اھا کفن © 8
 EE ر
 رکن ماا کیا زتو 2

 ةَيَِسحقلم نأ ثنا يك زك ةآع لوي يمي

7 

 1| ةياسجامرر و
 انا ام نع یا تا کاکی [7

 a فير ونود اک
 | ©رطملار كاب نوال نک © زلات از نوغجس
 اھ ےک ےک كی ا رکاب کو

 .مكرارسأ نم ءيش هيلع ىفخي ال ءازجلاو باسحلل -سانلا اأ - هللا ىلع نوضرعُت مويلا كلذ يف .ماظعلا ةكئالملا

 ىقلأس ينأب ايندلا يف تنقيأ ينإ ءيباتك اوؤرقا اوذخ :ًارورسو ًاجاهتبا لوقيف «هنيميب هلامعأ باتك يطعأ نم اًمأف (14-19)

 ناكملا ةعفترم ةنج يف «ةيضرم ةئينه ةشيع يف وهف «حلاصلا لمعلاو ناهيإلا نم ةدعلا هل تددعأف «ةمايقلا موي يئازج

 نيملاس «یذآ لك نع ًاديعب ًابرش اوبرشاو «ًالكأ اولك :مهل لاقي .عجطضملاو دعاقلاو مئاقلا اهوانتي ةبيرق اهراث «تاجردلاو

 .ةيضاملا ايندلا مايأ يف ةحلاصلا لامعألا نم متمّدق ام ببسب ؛هوركم لك نم

 تيل اي ؟يئازج ام ملعأ ملو «يباتك طع ل ينتيلاي : ًارسحتم ًامدان لوقيف «هلامشب هلامعأ باتك يطعأ نَمامأو (19- 70(

 «يتجح ينع تبهذ ءايندلا يف هتعمج يذلا يلام ينعفن ام ءاهدعب ثعبأ لو «يرمأل ةعطاقلا تناك ايندلا يف اهتم يتلا ةتوملا

 .اهب جتحأ ةجح يل دعي لو

 ءاهرح يساقيل ميحجلا هولخدأ مث ؛لالغألاب هقنع ىلإ هيدي اوعمجاف ميثألا مرجملا اذه اوذخ :منهج ةنزخل لاقي (14-70)

 الو هل كيرش ال هدحو قحلا هلإلا وه هللا نأب قَّدصي ال ناك هنإ ؛اهيف هولخدأف ًاعارذ نوعبس اهلوط ديدح نم ةلسلس يف مث

 .مهريغو نيكاسملا نم ةجاحلا لهأ ماعطإ ىلع ايندلا يف سانلا ثحيالو ءهيدهب لمعي

 .باذعلا هنع عفدي بيرق ةمايقلا موي رفاكلا اذه سيلف (75)



 وس تونا حصا ا جلا

 و

 را ا

 نو گھی اردو © نوم اًمِكورِعاَس لوب

 تتش ر ليز

 دمام ® لرد

 ٠ هلاك : نيڪ
 دمو ردع

 نقلا َقحل ههنا

 تت اسارت ېن ياعباس
 هذ عراك يتم تعا ىذ هللا

 نيس هر 5-07 1

 ا

 كيمو صرب صا س لان یخ
 سلا HES 2 ديس هدر |

 | مي شلو ھل نوھ لهما 3

 لهأ ديدص نم الإ ماعط هل سیلو 7

 ىلع نوّدصملا نوبنذملا الإ هلكأي ال «رانلا

 .هللاب رفكلا

 نم نورصبت امب مسقأ الف )٤۳-۳۸(

 نإ «مكنع باغ امم نورصبت ال امو «تايئرملا

 فرشلا ميظع لوسر هولتي « هللا مالک نآرقلا

 «نومعزت امك رعاش لوقب سیلو ءلضفلاو
 «ناهكلا عجسك عجسب سيلو «نونمؤت ام ًاليلق

 ءامهنيب قرفلل لّمأتو رٌكذت مكنم نوكي ام ًاليلق

 هلوسر ىلع هلزنأ يذلا نيملاعلا بر مالك هنكلو
 .ملسو هيلع هللا لص دمحم

 «هلقن م ًائيسشث انيلع دمحم ىعّدا ولو )٤٤-٤۸(

 ةوق نأل ؛ةرْدّقلاو ةّرقلاب هانذخأو هنم انمقتنال

 الف «هبلق طاين هنم انعطقل مث «هنمایم يف ِءْيََ لک
 اذه نإو .انباقع هنع زجحي نأ مكنم دحأ ردقي

 هللا رماوأ نولثتمي نيذلا نيقتملل ةظعل نآرقلا

 .هيهاون نوبنتجيو
 اذهب ٍبّّذكي نم مکن ملعنل انإو )٥۲-۹(

 ةمادنل هب بيذكتلا نإو «هتايآ حوضو عم نآرقلا

 مهباذع نوري نيح هب نيرفاكلا ىلع ةميظع
 .ميظعلا همساب هركذاو «هلالجب قيلي ال اع هناحبس هللا هّرنف .هيف كش ال نيقيو تباث قحا هنإو «هب نينمؤملا ميعن نوريو

 4 جراعملا ةروس +
 عنام هل سيل «ةلاحم ال ةمايقلا موي مهب عقاو وهو «مهيلع باذعلا لوزنب هموقو هسفن ىلع نيكرشملا نم عاد اعد (5-)

 ءايندلا ينس نم ةنس فلأ نيسه هرادقم ناك موي يف ىلاعت هيلإ ليربجو ةكئالملا دعصت «لالجلاو ولعلا يذ هللا نم هعنمي

 .ةبوتكم ةالص لثم نمؤملا ىلع وهو
 .هللا ريغ ىلإ هنم ىوكش الو هيف عزج ال ًاربص باذعلا مهاجعتساو مهئازهتسا ىلع -لوسرلا اهيأ- ربصاف (5)

 .ةلاح ال ًابيرق ًاعقاو هارن نحنو «عقاو ريغ هنوريو باذعلا نودعبتسي نيرفاكلا نإ (75)

 .حبرلا هْنَرَذ يذلا شوفنملا غوبصملا فوصلاك لابجلا نوكتو «تيزلا ةلاثُح لثم ةلئاس ءامسلا نوكت موي (4 :8)

 .هسفنب لوغشم (هنم ٍدحاو لك نأل ؛هنأش نع هبيرق بيرق لأسي الو )٠١(

o 



 جراما روس يرن سابا

 عيطتسي الو ,مهنوفرعيو منوری )۱۱-۱٤(

 هسفن يدفي ول رفاكلا ىنمتي .ًادحأ عفني نأ دحأ

 2 ا ناو یو «هيخأو هجوزو «هئانبأب ةمايقلا موي باذع نم

 فا وب و عر و ا و ل
 2 0 ولع ال حلا دفوف الو يبس

 رندا ھاسا 1 5 :هللا تاد نم وجي
 55 ر وعم یک ھلو فن ء 8]  -رفاكلا اهيأ- هانمتت مكرمألا سيل (18-15)

 5 عقرب ھ دا یدو رھ رتل 8 «بهتلتو اهران ىظلتت منهج اهنإ ءادقفالا نم

 ت فارطأ رئاسو سأرلا ةدلج اهرح ةدشب عزنت

 ءايندلا يف قحلا نع ضرعأ نَم يدانت «ندبلا

 يف هعضوف «لاملا عمجو .هلوسرو هللا ةعاط كرتو

 «ةبارقلا يف اهيلإ يمتتيو همضت يتلا هتريشعو

 رخو © نوما امر ھنر با دع نإ د وفسر ھر

 9 رنا تڪ مامرا ادھورا توظفت هجو ورع

 : هد 8
 تر ناو

 .هيف هللا قح دوي ملو «هنئازخ

 رور هر هو رومال رخ نو ةدشو عزجلا ىلع لبُج ناسنإلا نإ( ۱۹-۳٠

 يوا ا روک رخو | ريثك وهف رسعلاو هوركملا هباصأ اذإ صرحا
 ا ملأ نع َنوَِمُم جم كف وْ E 5 وهف رسيلاو ريخلا هباصأ اذإو ءىسألاو عزجلا
 ES تتت نور املأ ©ترع 5 نيدلاو E عكارح

 6 5 قل راو قرا ري رکی % الو اتارا عبس ي اهنادآ لع دوا

 ب 9 بيصن مهلاومأ يف نيذلاو «لغاش اهنع مِهلْعْشَي
 مهلأسي نمل ةاكزلا وهو «مهيلع هللا هضرف نّيعم

 نوفئاخ مه نيذلاو «ةح اصلا لامعألاب هل نودعتسيف ءازجلاو باسحلا مويب نونمؤي نيذلاو ءاهاؤس نع ففعتي نملو «ةنوعملا

 ىلع الإ «مهيلع هللا مرح ام لك نع مهجورفل نوظفاح مه نيذلاو .دحأ هنمأي نأ يغبني ال ممبر باذع نإ .هللا باذع نم

 .نيذخاؤم ريغ مهنإف «مهئامإ و مهجاوزأ

 مه نيذلاو . مارخلا لإ ادو زوالا مه تقل واق ءتاكولملاو تاجوألا وه تويتر ءاضقل بلط نمف )0-17١(

 نود قحلاب مهتاداهش نوُؤي نيذلاو ءدابعلا عمو ىلاعت هلا عم مهدوهعل نوظفاحو ءدابعلا تانامأو هللا تانامأل نوظفاح

 ةليلجلا فاصوألا كلتب نوفصتملا كئلوأ . اهتابجاو نم ءيثب نولي الو ةالصلا ءادأ ىلع نوظفاحي نيذلاو «نامتك وأ رييغت

 : .ميركتلا عاونأ لكب اهيف نومركم «ميعنلا تانج يف نوٌرقتسم

 نيلبقم كيلإ مهقانعأ اوذم دقو «نيعرسم -لوسرلا اهيأ- كوحن اوريسي نأ ىلإ ةرفكلا ءالؤه عفد عفاد ٌيأف ("4-77)

 دحاو لك عمطيأ ؟نوبجعتيو نوثدحتي ةقرفتم تاعامجو ةددعتم ًاقلح كلاهش نعو كنيمي نع نوعمجتي «كيلع مهراصبأب
 نوملعي امم مهانقلخ الإ .ًادبأ اهنولخدي ال مهنإف .نوعمطي امك رمألا سيل ؟مئادلا ميعنلا ةنج هللا هلخدي نأ رافكلا ءالؤه نم

 ؟ميعنلا ةنج لوخدب نوفرشتي نيأ نمف د ءاونمؤي ملف «مهريغك نيهم ءام نم
 ةَّلادلا تارهابلا تايآلا نم اهيف امل ؛بكاوكلا رئاسو رمقلاو سمشلل براغملاو قراشملا بر وهو «هسفنب ىلاعت عسقأ (40)

 .ةمات ًةردق نورداقل انإ ءثعبلا ىلع

۹ 



 فو ويلات

 ااا ١

 ىا ولو او ضو |!
 ا ید ترک دنا ر قوا
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 رار ور 5 امجد نم |!
 ا ا كات - م

 مهنم لضفأ ًاموق مهب لدبتسن نأ ىلع (41)

 .مهنم ريخ نيرخآ موقب يأن نأ اندرأ
 انتئيشمو انملع يف قبس نكل (45-45)
 مهليدبت مدعو «رافكلا ءالؤه ةبوقع ريخأت

 ؛مهلطاب يف اوضوخي مهكرتاف «نیرخآ موقب
 ةمايقلا موي اوقالي ىتح مهايند يف اوبعليو
 نم نوجرخي موي «باذعلاب هيف نودعوي يذلا

 نوبهذي ايندلا يف اوناك امك «نيعرسم روبقلا
 هللا نود نم ةدابعلل اهوقلتخا يتلا مهتهلآ ىلإ
 ةرسكنم مهراصبأ ةليلذ ءنوعرسيو نولورب
 كلذ «ةناهملاو ةراقحلا مهاشغت ءضرألا ىلإ
 هب اوناكو ءايندلا يف هب اودعو يذلا مويلا وه

 .نوبذكيو نوؤزهي ا

 4 حون ةروس ©

 رّذح :هل انلقو «هموق ىلإ ًاحون انثعب انإ )١-4(
 لاق .عجوم باذع مهيتأي نأ لبق نم كموق

 «هباقع اوفاخو هدحو هودبعاف مكيلإ هللا لوسر ينإو «هومتيصع نإ هللا باذع نم راذنإلا نيب مكل ريذن ينإ يموق اي :حون

 مكرامعأ يف ددمُيو «مكل رفغيو مكبونذ نع هللا حفصي ؛يل متبجتساو ينومتعطأ نإف «هنع مكابنأو «هب مكرمآ ايف ينوعيطأو
 .ةعاطلاو ناميإلا ىلإ متعراسل كلذ نوملعت متنك ول «ًادبأ رخؤي ال ءاج اذإ توملا نإ «ىلاعت هللا ملع يف ردقم تقو ىلإ

 الإ ناهيإلا ىلإ مهل يئاعد مهدزي ملف «راهنلاو ليللا يف كتعاطو كب ناميإلا ىلإ يموق توعد ينإ بر :حون لاق )5-9١(
 ال يك ؛مهناذآ يف مهعباصأ اوعضو «مهبونذ كنارفغ يف ًاببس نوكيل ؛كب ناهيإلا ىلإ مهتوعد املك ينإو «هنع ًاضارعإو ًابره

 مث «ًاديدش ًارابكتسا ناهيإلا لوبَق نع اوربكتساو «مهرفک ىلع اوماقأو «ينوريال يك ؛مهمايثب اوّطغتو «قحلا ةوعد اوعمسي

 توصب اهب تررسأو «لاح يف عفترم توصب ةوعدلا مهل تنلعأ ينإ مث ءافخ ريغ يف ًانلع ًارهاظ ناميإلا ىلإ مهتوعد ينإ

 نم بات نمل ًارافغ ناك یلاعت هنإ «مک رفک نم هيلإ اوبوتو «مکبونذ نارفغ مكبر اولس :يموقل تلقف «یرخآ لاح يف ّيفخ

 .هيلإ عجرو هدابع

0۷. 



 مكيلع هللا ٍلِزْنِي اور فغتستو اوبوتت نإ(11-11١)

 «مكدالوأو مكلاومأ زثكيو ءًاعباتتم ًاريزغ رطملا

 ءاهاجو اهراثب نومَعْنَت قئادح مكل ّلعجيو
 مكعرز اهنم نوقست يتلا راهنألا مكل لعجيو

 نوفاخت ال -موقلا اهيأ- مكل ام .مكيشاومو

 راوطأ يف مكقلخ دقو «هناطلسو هللا ةمظع

 ًاماظع مث ةغضم مث ةقلع مث ةفطن :ةجردتم

 تاومس عبس هللا قلخ فيك اورظنت ملأ ؟أحلو

 يف رمقلا لعجو «ضعب قوف اهضعب ةقباطتم
 ًاحابصم سمشلا لعجو «ًارون تاومسلا هذه

 ؟ضرألا لهأ هب ءيضتسي ًائيضم

 ءاشنإ ضرألا نم مكلصأ أشنأ هللاو )11-3١(

 موي مكجرخيو «توم ا دعب ضرألا يف مكديعي مث
 ضرألا مكل لعج هللاو .ًاققح ًاجارخإ ثعبلا

 .ةعساو اقرط اهيف اوكلستل ؛طاسبلاك ةدهمت

 يف اوغلاب يموق نإ بر :حون لاق (10-71)
 ًءاسؤرلا مهنم ًءافعضلا عبتاو «يبيذكتو ينايصع

 مهدالوأو مهلاومأ مهدزت مل نيذلا نيلاضلا

 ركمو «ةرخآلا يف ًاباقعو ايندلا يف ًالالضالإ
 ًاركم ء او
 ىلإ مكتهآ ةدابع اوكرتت ال :مه اولاقو ء(ميظع

 ار دم لع ءامس السر ا

 امس سمس الجو ارو نهيفرمقلا عج جَو 2 2

 َنوُرَسلاَوعِساَلاَرجلا
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ا یک اقرت

 مس هَ ق
 8 تو روس

E 16 2 

 لیول وا کرلو 1

 | داف رد ی ھات ضا کہن کاو
 هتم الھاس راک لع کوا ارح
 هوَ اوبا قیصر نر 6 باوکم
 EIS رک ارم و كونا ايم د ورام

 قور ت ويارا نرد تملا ل
 0 رک اولس دقو ھت
 نود نمل أود اودی اوان وحمام 5 رع رک

 نکالا کردن تراس

aج اوديو اأ وا  

 امى بلح سلو یدولو یلغار ام
 ھا إيلا د زالو

 ب جو11 211 8 3
aê 08 

 ِتَسمَؤُمْلاَو ينمو لو

DSR 
 ا

 يتلا مهمانصأ ءامسأ يهو أرسَّو قوعيو ثوغي الو ًاعاوُس الو ادو اوكرتت الو «حون اهيلإ وعدي يتلا هدحو هلا ةدابع

 ليثامتلا مهل اوميقي نأ مهموق ىلإ ناطيشلا ىحوأ اوتام امل ءنيحلاص لاجر ءامسأ تناكو «هللا نود نم اهنودبعي اوناك

 مهل سوسو «مهريغ مهفَلَحو ,دمألا لاطو موقلا ءالؤه بهذ الف ءاهوأر اذإ ةعاطلا ىلع -مهمعزب- اوطشنيل ؛روصلاو

 بابقلا ءانب ميرحتو «ليثاهتلا ميرحت ٍمكِح نم اذهو .اهب نولسوتيو ءروصلاو ليثامتلا نودبعي اوناك مهفالسأ نأب ناطيشلا
 قرط نم مهلاونّيز اب سانلا نم ًاريثك نوعوبتما ءالؤه ّلضأ دقو . لاهجلل ةدوبعم نمزلا لواطت عم ريصت اهنأل ؛روبقلا ىلع

 .قحلا نع ًادْعُب الإ دانعلاو رفكلاب مهسفنأل نيلاظلا ءالؤه -انبر اي- دزت الو : :مالسلا هيلع حون لاق مث .لالضلاو ةياوّغلا

 قارحإلاو بهللا ةميظع ًاران قارغإلا بقع اولخدأو «نافوطلاب اوقرغأ نايغطلاو رفكلا ىلع مهرارصإو مهيونذ ببسبف

 .هللا باذع مهنع عقدي وأ ءمهرصني نَم هللا نود نم اودجي ملف

 رودي ضرألا ىلع ًاّيح ًادحأ كب نيرفاكلا نم كرتت ال ٌبر :هموق نم هسأي دعب -مالسلا هيلع- حون لاقو )7١8-77(
 مهماحرأو مهالصأ نم تأي الو «قحلا قيرط نع كب اونمآ دق نيذلا كدابع اولضُي كالهإ نود مهكرتت نإ كنإ . كرحتيو

 لئام الإ
 .ةرخآلاو ايندلا يف ًانارسخو ًاكاله الإ نيرفاكلا دزت الو ءكب

 تانمؤملاو نينمؤمللو ءًانمؤم يتيب لخد نملو «ٌيدلاولو يل رفغا بر .كل نايصعلاو كب رفكلا ديدش قحلا نع



 رجلا ةروُس دولار مسالا رجلا

 4 نجلا ةروس
 نأ ّيلِإ هللا ىحوأ :-لوسرلا اأ - لق (۲۰۱)

 نجلا نم ا ات واعي الف نآرقلل يتوالتل اوعمتسا دق ل ةعامج 1 8 خا مع
 يفأ ًاعيدب ًانآرق انعمس انإ : مهموقل اولاق هوعمس 5

 فرابخأو هماكحأو همكحو «هتحاصفو هتغالب 0 / ۵ارب كرش

eنآرقلا اذهب انقّدصف «ءىدلاو قحا ىلإ وعدي رك  
E €ادحأ انقلخ يذلا انبرب كرشن نلو «هبانلمعو اإ ر.  

 .هتدابع يف :PEN. E وس
 .٠  70يلا د اع وب ا ا 3 2

  aذختا ام هلالجو انبرةمظع ٌتَلاعتهنأو (") 19 رتا

 .ًادلوالوةجوز 4 تلا تعبي ن ارتطام ود اک
2 

 ا

 ىلع لوقي ناك -سيلبإ وهو- انهيفس نأو () 43 احلم ناق A ااو ھال
 نم «باوصلاو قحلا نع رعب الوق ی هلل ف ر ا اَهتِمدْمَد E ار۵ شوای رم «باوصلاو قحلا نع ًاديعب ًالوق ىلاعت هللا ر ضرر جوا واين تسر

 .دلولاو ةبحاصلا ىوعد 5 8
 5 ْ 2 ا ل ماكس ع و

 هللا لع بذكي نل ًادحأ نأ انبسَح الأو (0) EEE هاه هلی دينا عسب 3
 ةبسن يف نجلا نم الو سنإلا نمال ءىلاعت ره ت و اا نيالا فم 7

 .هيلإ دلولاو ةبحاصلا أ رج * لأنو 06: قاك اكترس
 نوريجتسي سنإلا نم لاجر ناك هنأو (3) 1

 إلا نجلا لاجر دازف ءنجلا نم لاجرب ۴ ا
 .ًابعرو ًاباهرإو ًافوخ مهب مهتذاعتساب 8 دكت

 لهأ ىلع هللا اهاعن ىتلا هللا ريغب ةذاعتسالا هذهو

 هللا هرفغي ال يذلا «ربكألا كرشلا نم «ةيلهاجلا

 .مههابشأو نيذوعشملاو ةرحسلا ىلإ ءوجللا نم ديدش ريذحت ةيآلا يفو .هنم حوصنلا ةبوتلاب الإ

 .توملا دعب ًادحأ ثعبي نل ىلاعت هللا نأ -نجلا رشعم اي- متبسح اك اوبسح سنإلا رافك نأو (۷)

 ءاهنوسرحي نيذلا نيريثكلا ةكئالملاب تشلُم اهاندجوف ءاهلهأ مالك عامتسال ؛ءامسلا غولب انبلط -نجلا رشعم- اّنأو (4)

 .اهنم برتقي نم اهب ىمرُي يتلا ةقرحملا بهشلابو
 اباهش هل دجي عمسلا قارتسا نآلا لواحي نمف ءاهرابخأ ىلإ عمتسنل ؛عضاوم ءامسلا نم ذختن كلذ لبق انك انأو ()

 نوررغيو «بيغلا ملع نوعَّدي نيذلا «نيذوعشملاو ةرحسلا معازم لاطبإ نيتيآلا نيتاه يفو .هكلبمو هقرحي .داصرملاب

 .مهئارتفاو مهبذكب ؛لوقعلا ةفعضب

 ؟ىدهو ًاريخ مهب دارأ مأ ضرألا لهأب هلزني نأ هللا دارأ ًاًرشأ :ملعن ال -نجلا رشعم- اننأو 2 ٠(

 .ةفلتخم بهاذمو ًاقرف انك ءقاسفو رافك كلذ نود موق انمو نوقتا راربألا انم انأو )١١(

 نم تلْفُت نأ عيطتسن نلو ءانك انيأ ًارمأ انب دارأ اذإ هتوفن نلف «هناطلسو هتضبق يف اننأو ءانيلع رداق هللا نأ انقيأ انأو )١9(

 .ًاءوس انب دارأ نإ ءامسلا ىلإ ًابره هباقع
 الو «هتانسح نم ًاناصقن ىشخي ال هنإف «هبرب نمؤي نمف «هللا دنع نم قح هنأ انررقأو «هب اّنمآ نآرقلا انعمس املانأو (1)

 .هتائيس يف ةدايزب هقحلي ً(لظ

o 



 نجلا روس ودوم

 هلي مكس ا قلو و اتار ا انمو «ةعاطلاب هلل نوعضاخلا انم انآو )٤. ٠١(

 واس کاک نولي © 7 جد رع ر رف ع «قحلا قيرط نع اوداح نيذلا نوملاظلا نورئاجل ا
 يف اودهتجاو «باوصلاو قحلا ىيرط اودصق

 نع نورئاجلا امأو ؛هيلإ هللا مهادهف هرايتخا

 .منهجل ًادوقو اوناكف مالسإلا قيرط
 ت00 ل 201 5 سنإلا نم رافكلا راس ول هنأو 7

 EEE eS 5 اهنعاوديجب ملو «مالسإلا ةقيرط ىلع نجاو

 قزرلا مهيلع انعّسولو «ريثك ءام مهيلع انلزنأل
 0 د تلافي لل هللا معن نوركشي فيك :مهربتختل ؛ايندلا يف ےآاو و د اماما تا ہے و 1

 ديدن رد ر رو 08 8 10000010 ك 570 °
 e لن 0 e Db 5 عامتساو هبر ةعاط نع ضرعي نمو ؟مهيلع

 ًاديدش ًاباذع هلخدي هب لمعلاو «هربدتو نآرقلا

 .ًاًقاش

 اودبعت الف «هدحو هللا ةدابعل دجاسملا نأو (۱۸)

 ؛اهيف ةدابعلاو ءاعدلا هلاوصلخأو .هريغ اهيف

 ءاهيف هدحو هلا دمعي الإ َنِبُت ل دجاسملا نإف

 دجاسملا هيزنت بوجو ةيآلا يفو .هاوس نم نود

 يحاور هت امي طارت ير هلوسر ةعباتمو هلل صالخإلا بوشي ام لك نم

 5 3 .ملسو هيلع هللا لص دمحم
 لسو هيلع هللا لص دمحم ماق املهنأو )١19(

 .هنم نارقلا عاسل مهماحدزا ةدش نم ؛ضعب قوف اهضعب «ةمكارتم تاعامج هيلع نونوكي نجلا داك «هبر دبعي

 .ًادحأ ةدابعلا يف هعم كرشأ الو «هدحو يبر دبعأ نإ :رافكلا ءالؤهل -لوسرلا اهيأ- لق )۲١(

 هللا باذع نم ينذقني نل ينإ :لق ءًاعفن مكل بلجأ الو ارض مكنع عفدأ نأ ردقأ ال ينإ :مهل -لوسرلا اهيأ- لق (۲۳-۲۱)
 هّنلاسرو «مكل هغيلبتب ينرمأ ام هللا نع مكغلبأ نأ كلمأ نكل «هباذع نم هيلإ ٌرفأ ًأاجلم هنود نم دجأ نلو «هتيصع نإ دحأ

 .ًادبأ اهنم جرخي ال منهج ران هءازج نإف «هللا نيد نع ضرعُيو «هلوسرو هللا صعي نّمو .مكيلإ اهب ينلسرأ يتلا
 لقأو ًانيعمو ًارصان فعضأ نم :مهب هلولح دنع نوملعيسف «باذعلا نم هب نودعوي ام نوكرشملا رصبأ اذإ ىتح (۲)
 ؟ادنج

 ةدم يبر هل لعجي مأ «هنمز بيرق هب متدعُو يذلا باذعلا اذهأ يردأ ام :نيكرشملا ءالؤه -لوسرلا اهيأ- لق )۲۸-۲١(

 :هاضتراو هتلاسرل هللا هراتخا نم الإ «هقلخ نم ًادحأ هبيغ ىلع رهظُي الف ءراصبألا نع باغ اهب ماع هناحبس وهو ؟ةليوط

 هب اوسمهيو هوقرتسي الئل ؛نجلا نم هنوظفحي ةكئالم هفلخ نمو لوسرلا مامأ نم لسريو «بيغلا ضعب ىلع مهعلطُي هنإف
 ظفح هنأو «قدصلاو قحلاب غيلبتلا نم هلاح لثم ىلع اوناك هلبق لسرلا نأ «ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ملعيل ؛ةنهكلا ىلإ

 اهنم هتوفي ال ءاهريغو ماكحألاو عئارشلا نم ًانطابو ًارهاظ مهدنع اهب هملع طاحأ هناحبس هللا نأو «نجلا نم اوظفُم امك

 .ءيش هنم هيلع فح ملف ءاددع َءيش لك ىصحأ ىلاعت هنأو «ءيش

 ها



 دورغا ملا

Dry کس 

 اینو قست 2 سود م

 2 نھ

 لک الآ كفيت اي ًباَدَِةَصْعاداماعو
 نيك اسر ناله بَكلاَبْل ناک

 رندر ل فس کیک 5
 00 و كف © ایراد أ هَمَدذَحْأَ

 م ن و ين والحج |
a 

 | نه  SISدَ اس سف

 لراس

 1 ا

 83 ١ لونان وعروس

 4 لّمزملا ةروس +

 يف ةالصلل مق «هبايثب يطغتملا اأ اي (5-1)

 صقنا وأ ليللا فصن مق «هنم ًاريسي الإ ليللا

 دز وأ .ثلثلا ىلإ ّلِصَت ىتح ًاليلق فصنلا نم
 نآرقلا أرقاو «نيثلثلا ىلإ لصت ىتح فصنلا ىلع
 .فوقولاو فورحلا ًانّيبم ٍلَُتو دوب
 ايظع انآرق -يبنلا اهيأ- كيلع لزننس انإ (0)

 ماكحألاو يهاونلاو رماوألا ىلع ًالمتشم

 .ةيعرشلا

 يه ليللا فوج يفأشنت يتلا ةدابعلا نإ (5)

 بلقلا غارفل ؛ًالوق نيبأو «بلقلا يف ًاريثأت دشأ

 .ايندلا لغاشم نم

 «كحلاصم يف ًابلقتو ًافرصت راهنلا يف كل نإ (۷)

 كسفن ٌغّرفف «ةلاسرلا رومأب ًاعساو ًالاغتشاو

 .كبر ةدابعل اليل
 هعداف «كېر مسا -يبنلا اهيأ- ركذاو (4:4)

 لكوتو «كتدابع يف ًامات ًاعاطقنا هيلإ عطقناو «هب

 قحب دوبعم ال برغملاو قرشملا كلام وه .هيلع

 .هيلإ كرومأ ضّوفو «هيلع دمتعاف ءوه الإ
 يفو كيف نوكرشملا هلوقي ام ىلع ربصاو )١(

 .مهنم ماقتنالا كرتو «مهنع ضارعإلا عم ؛ةلطابلا مهلاعفأ يف مهفلاخو «كنيد

 باذعلا ريخأتب ًاليلق ًانمز مهلّهمو ءايندلا يف فرتلاو ميعنلا باحصأ يتايآب نيبّذكملا ءالؤهو -لوسرلا اهبأ- ينعدو )١١(

 .مهباذعب هلجأ باتكلا غلبي ىتح مهنع

 «غاستسي ال قولحلا يف بني ًاهيرك ًاماعطو ءاهب نوقرحي ةرعتسم ًارانو ةليقث ًادويق ةرخآلا يف اندنع م نإ (1517)

 .ًاعجوم ًاباذعو

 0 وم انك دج ا ل 1 اج ا تع لا

 انلسرأ امك «نايصعلاو رفكلا نم مكنم ردص اهب مكيلع ًادهاش ءًالوسر دمحم - -(ةكم١ لهأ اي- مكيلإ انلسرأ انإ (151)

 .ًاديدش ًاكالهإ هانكلهأف «هرمأ ىصعو «هتلاسرب نمؤي لو .ىسومب نوعرف ٍبَّذكف «نوعرف ةيغاطلا ىلإ ًالوسر ىسوم

 .هموقو نوعرف باصأ ام لثم يصاعلا بيصي نأ ةيشخ ؛ملسو هيلع هللا لص دمحم لوسرلا ةيصعم نم ريذحت ةيآلا يفو

 ؟هبركو هلوه ةدش نم ؛راغصلا نادلولا هيف بيشي يذلا ةمايقلا موي باذع -مترفك نإ- مكسفنأ نوم فيكف (10)
 .ةلاح ال ًاعقاو مويلا كلذ ءيجمب ىلاعت هللا دعو ناك «هلوه ةدشل ؛مويلا كلذ يف ةعدصتم ءامسلا (14)

 ةعاطلا ذختا اهب عافتنالاو ظاعتالا دارأ نمف ءسانلل ةربعو ةظع رجاوزلاو عراوقلا اهيف يتلا َةَقّوْحملا تايآلا هذه نإ (19)

 .هاّبرو هقلخ يذلا هبر ناوضر ىلإ هلصوت ًاقيرط ىوقتلاو

oV 



 وقت كنأ ملعي -يبنلا اهيأ- كبر نإ )۲١(

 هّفصت موقتو ءانيح هيثلث نم لقأ ليللا نم دجهتلل

 ةفئاط كعم موقيو «رحآ ًانيح هّنلث موقتو ءًانيح
 ليللا رّدقي يذلا وه هدحو هللاو .كباحصأ نم

 ءامهنم ىقبيو يضميامو ءام”ريداقم ملعيو «راهنلاو

 فمف هلك ليللا مايق مكنكميال هنأ هللا ملع

 مكل رسيت ام ليللاب ةالصلا يف اوؤرقاف «مكيلع

 نم مكيف دج ويس هنأ هللا ملع «نآرقلا نم هتءارق

 نورخآ موق دجويو «ليللا مايق نع ضرملا هزجعُي
 نم نوبلطي لمعلاو ةراجتلل ضرألا يف نولّقنتي

 يف نودهاجي نورخآ موقو «لالحلا هللا قزر

 يف اوؤرقاف «هنيد رشنو هتملك ءالعإل ؛هللا ليبس

 ىلع اوبظاوو «نآرقلا نم مكل رَّسيت ام مكتالص
 «مكيلع ةبجاولا ةاكزلا اوطعأو «ةالصلا ضئارف

 ؛مكلاومأ نِم ناسحإلاو ربلا هوجو يف اوقّدصتو
 ريخلاو ربلا هوجو نم اولعفت امو هللا هجو ءاغتبا

 موي هللا دنع هباوثو هرجأ اوّقلت «تاعاطلا لمعو

 وَلَمَّا

 هدو رور ةت

 کک م رق ر

 ورکی نال نورت

 يرض اراي امأو

 2 دس حس دم ع وعول ر

 ود كنتو لال وم ا
 اكو

 ا

 2ار را مادار راک ع

 ا اي
 رهط كبار زن كبَر و ا

 ٤ رقاد رر صارو ریس ن لوھ ر جھک رجا

 3 هر سترك ھر ىز یک درک ھ رزلا ف 1

 0 کک ا 2

 راف دملا اک

 جدو «ًباوث هنم مظعأو ءايندلا يف ممَّدق امم ار يخ ةمايقلا

 روفغ هللا نإ «مكلاوحأ عيمج يف هللا ةرفغم اوبلطاو

 .مكب ميحر «مکل

 هر ثدملا ةروس +

 ديحوتلاو ميظعتلاب هدحو كبر صو «هللا باذع نم سانلا رّدحف ءكعجضم نِ مق «هبايثب يطغتملا اهيأ اي (۷-1)

 لامعأو ناثوألاو مانصألا رجه ىلع ْمُدَو «نطابلا ةراهط مات نم رهاظلا ةراهط نإف ؛تاساجنلا نم كبايث رّهَطو «ةدابعلاو

 .يهاونلاو رماوألا ىلع ربصاف كبر ةاضرملو ءاهنم رثكأ سمتلت يك ؛ةّيطعلا طعت الو ءاهبرقت الف ءاهلك كرشلا

 ام اوصلخي نأ لهس ريغ «نيرفاكلا ىلع ديدش ذئموي تقولا كلذف هروشنلاو ثعبلا ةخفن نَلا» يف خفت اذإف )- ٠١(

 .لاوهألا نم هريغو باسحلا ةشقانم نم هيف مه

 ًاطوسبم الام هل تلعجو ءدلو الو هل لام ال ًاديرف ًاديحو همأ نطب يف هتقلخ يذلاو انأ -لوسرلا اهيأ- ينعد )17-1١(

 يف هل ديزأ نأ ءاطعلا اذه دعب لّمأي مث ءًأريسيت شيعلا لبس هل ترّسيو «هنع نوبيغي ال «ةكم» يف هعم ًاروضح ًادالوأو ًاعساو

 هقلخ ىلع هللا ججحو نآرقلل ناك هنإ ؛كلذ ىلع هديزأ ال «ميثألا رجافلا اذه معزي امك رمألا سيل .يب رفك دقو «هدلوو هلام

 قحلل دناعملا ةريغملا نب ديلولا ديعولا اذهب دارملاو .اهنم هل ةحار ال قاهرإلاو باذعلا نم ةقشم هفلكأس ءًابذكم ًادناعم

 .هذبانو قحلا دناع نم لك ءازج اذهو . ةبراحمل اب هلوسرلو هلل زرابملا

 .نآرقلاو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يف نعطلا نم هلوقي ام أّيهو «هسفن يف ركف هنإ (۱۸)

 هالو



 2 E وزيوت ا
 كاللا كلذب قحتساو نعل )۲ -۱۹)

 «كلذك نل مث ؟نعطلا اذه هسفن يف دعأ فيك
 مث ءنآرقلا يف نعطلا نم ايهو رّدق اميف لقت م 0

 امل حوُكلاو سوبعلا يف تشاو «ههجو بطق

 يف هب نعطي ًانعطم دجي ملو «لیحلا هيلع تقاض رھ رک تاک
 نأ مظاعتو «قحلا نع ًاضرعم عجر مث «نآرقلا اوك لكني قنة

 هلوقي يذلا اذه ام :نارقلا نع لاقف هب فرتعي بابا وماَءَنَأد ديو بتل

 الإ اذه ام نيل الا رحس الإ دمحم « سرع فق نت ر هر ر ےس مہ و م م
 وألا نع لقي : كوين لوفي نومول لاو توا نا
 هنأ ىعّذا مث ؛مهنم دمحم همّلعت نيقولخملا مالك : 0 03 ر س ا ع
 0 قم هلاداراا کلا

e 86هللا دنع نم . 

 اهّرح ىلصي يك ؛منهج هلخدأس ٣۰( -13) راب ا اشي نىق
ERIE؟منهج ءيش يأ كملعأ امو ءاهرانب قرتحيو ردا  

 ةرّيغم «هتقرحأ الإ مظع كرتت الو أحل يقبتال 5[ 5

E 0اهرمأ لي ورع وللا هو را 4 کک فه یی قا ھی  

 اكلم شع ًةعست باذعلاب اهلهأ ىلع طلستي 3
 5 00 كا 0 70 رس نگ نخل ع ھم اسکی

 ةكئالملا نم الإ رانلا ةنزخ انلعج امو )۳١( وے ر 8 نسال فرو ا
 ًارابتخا الإ ددعلا كلذانلعجامو ظالغلا © ات دیکھ

eنيذلل نيقيلا لصحيلو ؛كلاباورفك نيذلل |  
 ءاج ام نأب ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا اوطعأ

 ًالمعو هلوسرو هللاب ًاقيدصت نونمؤملا دادزيو ؛مهبتك كلذ قفاو ثيح «ىلاعت هللا نم قح . وه |هنإ منهج ةنزخ نع نآرقلا يف

 مهيولق يف نيذلا لوقيلو ؛هلوسرو هللاب نوتمؤما الو ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا اوطعأ نيذلا كلذ يف كشي الو «هعرشب

 دارأ نم يدو .هلالضإ دارأ نم هللا لقي ركذ يذلا كلذ لثمب ؟برغتسملا ددعلا اذهب هللا هدارأ يذلا ام :نورفاكلاو قافن

 .سانلل ةظعومو ةركذت الإ رانلا امو .هدحو هللا الإ -ةكئالملا مهنمو- كبر دونج ددع ملعي امو «هتياده

 «بهذو لو ذإ ليللابو ءرمقلاب هناحبس هللا مسقأ هب ءاج ايف لوسرلل بيذكتلا نم اوركذ امك رمألا سيل (۳۷ -۳۲)
 لعفب هبر ىلإ بّرقتي نأ مكنم دارأ نل «سانلل ًافيوختو ًاراذنإ ؛مئاظعلا ىدحإل رانلا نإ «فشكناو ءاضأ اذإ حبصلابو

 .يصاعملا لعفب رخأتي وأ «تاعاطلا

 قوقحلا نم اهيلع ام يدؤت ىتح كمثال ءاهبسكب ةنوهرم ةسوبحم ءوسلاو رشلا لامعأ نم تبسك اهب سفن لك )-٤۷(
 لاسي ءاهفصو كَرْدُيال تانج يف مه ؛ةعاطلاب مهب اقر اوكف نيذلا نيميلا باحصأ نيصلخملا نيملسملا الإ «تابوقعلاو

 مو يم  مكلخدأ يذلا ام :مهسفنأ قح يف اومرجأ نيذلا نيرفاكلا نع ًاضعب مهضعب

 عم لطابلاب ثدحتن اتكو «نيكاسملاو ءارقفلا ىلإ نسحنو قدصتن نكن مو ءايندلا يف نيلصملا نم نكن مل : نومرجملا

 .تاركتملاو تالالضلا كلت يف نحنو «توملا انءاج ىتح «ءازج لاو باسحلا مويب بذكن انكو ؛ةلالضلاو ةياوّعلا

5 

 هالك



 ت ِةَماَيِقلاٌ روس ورشا حالال

 نم ًاعيمج نيعفاشلا ةعافش مهعفنت مف )٤۸(
 yT انإ ةعافشلا نأل ؛مهريغو نييبنلاو ةكئالملا

 9 00 .هل عفشي نأ هعيفشل نذأو «هللا هاضترا نمل نوكت

 شاى ۇب رهت رتل 20 امو نآرقلا نع نيكرشملا ءالؤملاف(١0-549)

 ةيشحو رمح مهنأك ؟نيفرصنم ظعاوملا نم هيف
 .رساك دسأ نم تّرف «رافتلا ةديدش

 ءالؤه نم دحاو لك عمطي لب (0:05)
 ءامسلا نم ًاباتك هيلع هللا لزتُي نأ نيكرشملا

 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنأ اك ءًاروشنم
 نوفاخي ال مهنأ ةقيقحلا لب ءاومعز امك رمألا سيل
 .ءازجلاو ثعبلاب نوقَّدصي الو «ةرخآلا

 ةيفاك ةغيلب ةظعوم نآرقلا نأ ًاّقح (05- ه:)

 هيف (ب ظعتا ظاعتالا دارأ نمف« ءمهظاعُتال

 مه هللا ءاشي نأ الإ هب نوظعتي امو «هادهم عفتناو

 ّلهأو «عاطيو ىقتُي نأل لهآ هناحبس وه . ىدمهلا

A 

1 

OE SFL 2 25 
 اكمل بسا ھما ولآ لايف GO ةا ميال  7عما ا ا اعل

 | e درز ماکت نا نسوا
 e همام رجل نشول دیر
 | نالو رتل رھا د قررت

7 

E د 5 

 8 e مكر 22و15 CEES .ةغاظأو هب نمآ نل رفغي نآل

Î 22  
 4 1 رجع < رز ‡ ةمايقلا ةروس 8

 e ا اوو اک
 «ءازجلاو باسحلا مويب هناحبس هللا مسقأ )۱-٤(

 ير 9 اهبحاص مولت يتلا ةيقتلا ةنمؤملا سفنلاب مسقأو 1 ١

 1 سانلا نأ تاقبوملا لْعِفَو تاعاطلا كرت ىلع
 ردقن نل نأ رفاكلا ناسنإلا اذه ٌّنظيأ .نوثعبيس
 ك ابوس ًاقْلَح -اهفيلأتو اهعمج دعب- هلمانأ وأ هعباصأ لعجن نأ ىلع نيرداق ءاهعمجنس ىلب ؟اهقرفت دعب هماظع عتب ىلع
 .توملا لبق تناك
 مايق ًادعبتسم رفاكلا اذه لأسي «هرمع مايأ نم لبقتسي ايف روجفلا ىلع ىقبي نأ ديري «ثعبلا ناسنإلا ركني لب (55)

 ؟ةمايقلا موي نوكي ىتم :ةعاسلا
 يف رمقلاو سمشلا نيب عوُجو «رمقلا رون بهذو «ةمايقلا موي لاوهأ نم ىأر امم ًاعزف شهُدو رصبلا ريحت اذإف ( 0-٠١

 ؟باذعلا نم برهملا نيأ :اهتقو ناسنإلا لوقي ءامهنم دحاول ءوض الف ءءوضلا باهذ
 موي قئالخلا ريصم هدحو هللا ىلإ .ىجنم الو كل أجلم ال «رارفلا بلط نم ا هانمتت امكرمألا سیل (۱۲۰۱۱)

 قحتسي اهب الك يزاجيف «مهرقتسمو ةمايقلا

 .هرخآ امو هتايح يف اهنم همّذق ام ءرشو ريخ نم : هلايعأ عيمجب مويلا كلذ يف ناسنإلا رّبَحُي 1١(

 RE GERE لل مسا يس ا

 كلذ هعفني

 نإ. كنم تَلفتي نأ ةفاخم «هظفحب لجعتت نأ لجأل ؛ CER وا رعلاب حولا باح ارب

 هأرقا مث «هل تصنأو هتءارقل ٌعِيتساف ليربج انلوسر كيلع هأرق اذإف .تئش ىتم كناسلب هأرقت نأ مث ءكردص يف هع انيلع

 .هماكحأو هيناعم نم همهف كيلع لكشأ ام حيضوت انيلع نإ مث «هايإ كأرقأ امك

o¥¥ 



 ورتل مااا

 ےک ا و صا

8 7 
 و

 ا ےک ےس
 َةَماَيِقِلا ةَروُس

 رشعم اي- متمعز امك رمألا سيل (۲۱۰۲۰)

 ةرخآلا نوكرتتو ءاهتنيزو ايندلا نوبت موق © 00
 .اهميعنو أ ا

 ةمايقلا موي ةداعسلا لهأ هوجو (18007) ا
 كلامو اهقلاخ ىرت «ةمعان ةنسح ةقرشم

 .كلذب عتمتتف ءاهرمأ

 ل

 مصقت «ةميظع ةبيصم اهب لزنت نأ عقوتت ءةحلاك
 .رْهَظلا راقف

 يلاعأ ىلإ حورلا تلصو اذإ ًاقح (70-17)
 نم له :ضعبل نيرضاحلا ضعب لاقو ءردصلا

 رضتحملا نقيأو 1

 ةكئالم هتنياعمل ؛ايندلا قارف وه هب لزن يذلا نأ

 لوأ ةدشب ايندلا رخآ ةدش تلصتاو «توملا

 :ةمايقلا موي دابعلا قاسم ىلاعت هللا ىلإ «ةرخآلا

 .رانلا ىلإ امإو ةنجلا ىلإ امإ

 «نآرقلاو لوسرلاب رفاكلا نمآ الف (0- ك1(

 ار لا رار

 هلهأ ىلإ ىضم ىضم مث «ناميإلا نع ضرعأو «نآرقلاب
 مث كالهف كل كاله .هتيشم يف الاتخ رتخبتي

 .كالهف كل كاله
 ناسنإلا اذه كي ملأ ؟بقاعي الو بساحيالو ىهي الو رمؤُي ال ًالَمَك كرتُي نأ ثعبلل ركنملا ناسنإلا اذه ٌنظيأ (50-77)
 يف هتروص ىّوسو هتردقب هللا هقلخف دماج مد نم ةعطق راص مث «ماحرألا يف بصيو قاري نيهم ءام نم ةفيعض ةفطن

 ةداعإ ىلع رداقب ءايشألا هذه قلاخلا هلإلا كلذ سيلأ «ىشنألاو ركذلا :نيفنصلا ناسنإلا اذه نم لعجف ؟ميوقت نسسحأ

 .كلذ ىلع رداقل -ىلاعتو هناحبس- هنإ ىلب ؟مهئانف دعب قلخلا

 0اک
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 ؟هيف وه ام هيِفُشَيو هيقْرَي قار

 و ل يح
22 

 هيل

 ارق تا رد ار فرب 0

 4 ناسنإلا ةروس #
 .رثأ هل فرعُي الو «ركذُي ًائيش نكي مل «حورلا هيف ْخّمتُت نأ لبق نامزلا نم ليوط تقو ناسنإلا ىلع ىضم دق (۱)
 نم هانلعجف دعب |ميف ةيعرشلا فيلاكتلاب هربتخن «ةأرملا ءامو لجرلا ءام نم ةطلتخم ةفطن نم ناسنإلا انقلخ انإ 7 5)

 ؛رشلاو ريخلاو لالضلاو ىدهلا قيرط هاتفرعو هل نيب انإ «لئالدلا ىريو «تايآلا عمسيل ؛رصباذو عمس اذ كلذ لجأ

 .ًادحاج ًاروفك امإو ءًاركاش ًانمؤم امإ نوكيل

 .اهب نوقرحت ًارانو «مهقانعأ ىلإ مهيديأ اهب لغت ًالالغأو «مهلجرآ اهب ٌدَشُت ديدح نم ًادويق نيرفاكلل اندتعأ انإ (4)

 عاونأ نسحأب ةجوزمم رخ اهيف سأك نم ةمايقلا موي نوبرشي «هللا قح نودؤي نيذلا صالخإلاو ةعاطلا لهأ نإ (5)

 .روفاكلا ءام وهو «بيطلا



 ٍناَسْمِإلاَي روس دورا حسان

aiہو سر چے ص د مس ےس ور سو 590 1  
 ERT رجا ھت وری هتااد اجرت روفاكلا نم جزم يذلا بارشلا اذه(١1-5)

 کش مم منو و ے وو AIRS ءاهيف نوفرصتي هللا دابع اهنم برشي نيع وه

 : 0 ا ءالؤه .الهس ًءارجإ اوؤاش ثيح اهنورُجُيو
 SS وازن ۵اا

 كلذ رَ اھو ارق موب مواسير نم فا

 مهسفنأ ىلع اوبجوأ امب نوفوي ايندلا يف اوناك
 / تكف 17 ةمايقلا موي يف هللا باقع نوفاخيو «هللا ةعاط نم

A < 8 2 : 
 35 ا 0 و ارشتنم ايشاف هرشو ءاريطخ هررض نوكي ىذلا

 ل © روحك هج و بشرا ا 7
 9 ر a ارتا قرت رت ارو غ ماعطلا نوموطيو ؛هللا محر نم الإ ءسانلا ىلع

 اوا س ساه يفد ورال كارد ل الاه نیک ا نع ًازجاع ار يقف هيلإ مهتجاحو هل مهبح عم

 6-71-111 هلع |  ًالفطو «هتجاح ٌدسيو هيفكي ام كلميال بسكلا
Daهرعت وطرد نار او  

 ا 225 ر ور | هريغو نيكرشملا نم برح ا يف رسأ ًاريسأو

 9 : 4 اليت اَسءاَهِضَنَوْفَسِيَو ك ءاغتبا مكيلإ نسحن امنإ :مهسفنأ يف نولوقيو
 2 03 اس رس 5 وو رک يآ E 5 a ےک 5 اا

 5 ارن re 2 يحير د نو دز ن دلو روز فوطیوج 9 الواضوع يغتبن ال «هباوث بلطو «هللا ةاضرم

 0 ا ىع کوت تری م ًاموي انبر نم فاخن انإ .مكنم ءانثالو ًادمح دصقن

 ESE 0 و ل نمي هابجلا ُبّطقتتو «هوجولا هيف سعت ًاديدش

 ابار درره قسوة نيو ارو راتاو رخ 7 .هلوه ةدشو هرمأ ةعاظف

 َن0ِاَرْوكْشَت و ئَعَسَو زعم كن كاك نانو اإ ويلا كلذ دئادش نم هللا مهاقوف (15-11)

eعلال ل كار © جد «مهموجد فارون 9  
 قامار کبر س ےک 1 امم ١ ايندلا يف مهربصب مهباثأو «مهبولق يفاحرفو

YY کرہ 

 ءاوؤاش ام اهنم نولكأي ةميظع ةنج ةعاطلا ىلع

 ىلع اهيف نيئكتم «معانلا ريرحلا اهيف نوسبْلَيو
 نوريال ءروتسلاو بايثلا رخافب ةنيزملا ةّرسألا

 .ًاليهست امرا خا مه لّهُسو «مهيلع ةللظم ةنجلا راجشأ مهنم ةبيرقو ءدرب ةدش الو سمش رح اهيف
 ىلع ةاقسلا اهرّذق :ةضف نم جاجز ءجاجزلا نم بارشلا باوكأو .ةّيضفل | ماعطلا يناوأب مدخلا مهيلع روديو (18-15)

 نوبرشي «ليبجنزلاب تجزم ًارمخ ةءولم ًاسأك ةنجلا يف راربألا ءالؤه ىَقْسُيو ءصقنت الو ديزت ال نوبراشلا يهتشي ام رادقم

 .هبيطو هغاسم ةلوهسو اهبارش ةمالسل ؛ًاليبسلس ىمست ةنجلا يف ٍنيع نم
 قارشإو مهناولأ ءافصو مهنسحل- مهتننظ مهبرصبأ اذإ «مهاح ىلع نومئاد ناملغ مهتمدخل راربألا ءالؤه ىلع روديو (۱۹)

 .ءيضملا قّرفملا ؤلؤللا -مههوجو
 .هل ةياغ ال ًاعساو ًايظع ًاكلُمو ءفصولا هكرذُي ال يعن هيف تيأر ةنجلا يف ناكم يأ ترصبأ اذإو 0 ٠

 لحل ا نم نوّيّرُيو ظيلغلا ريرحلا نم اهرهاظو ءرضخألا قيقرلا ريرحلا نم اهنئاطب بايث مهنادبأ لمجيو مهولعي (۲۱)

 .سند الو هيف سجر ال ًابارش ميعنلا كلذ قوف مهبر مهاقسو ءةضفلا نم رواسأب

 .ًالوبقم ًايضرم هللا دنع ايندلا يف مكلمع ناكو ؛ةحلاصلا مكلامعأ لباقم مكل دِعَأ اذه نإ : :مه لاقيو (9)
 باوثلاو ديعولاو دعولا نم هيف مب سانلا ركذتل ؛اندنع نم ًاليزنت نآرقلا -لوسرلا اهيأ- كيلع انْأَّزَت نحن انإ (0)
 .باقعلاو
 يف ًاسمغنم ناك نم نيكرشملا نم عطت الو «هيلع ضماف ينيدلا همكحلو «هلبقاو يردقلا كبر مكحل ربصاف (957)
 .هرخآو راهنلا لوأ يف هئاعدو كبر مسا ركذ ىلع موادو «لالضلاو رفكلا يف ًاغلابم وأ تاوهشلا
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 اذ املھ 5دن دع ©[ يمل رق تقرا

 | تجرفءامسلااد 0 تیم جاب 3 مو دودو .

 لعل ا5ھ تىس لا رھ

 تاسلا ٌةَروْس

 هل ّلَصو كبرل عضخاق ليللا نمو (1)

 .هيف ًاليوط ًانمز هل دّجهتو
 ءايندلا نوبحي نيكرشملا ءالؤه نإ (۲۷)
 مهروهظ فلخ نوكرتيو ءاهب نولغشنيو

 ميظع موي يف مهتاجن هيف املو «ةرخآلل لمعلا
 .دئادشلا

 اذإو «مهقلخ انمكحأو «مهانقلخ نحن (18) ٥

 نيلثتمم نيعيطم موقب انئجو «مهانكلهأ انئش
 .هللا رماوآل

 بيغرت نم اهيف اب ةروسلا هذه نإ (31-79)

 نمف «نيملاعلل ةظع ديعوو دعوو «بيهرتو
 ناهيإلاب ذختا ةرخآلاو ايندلا يف هسفنل ريخلا دارأ

 .هناوضرو هللا ةرفغم ىلإ هلصوي ًاقيرط ىوقتلاو

 هللا ريدقتب الإ رومألا نم ًارمأ نوديرتامو
 ًايكح .هقلخ لاوحأب ًاييلع ناك هللا نإ .هتتیشمو
 يف هدابع نم ءاشي نم لخڏ . هعنصو هريبدت يف

 5 زيت ھ رضا ئات اترا ورضا یی 7 نيملاظلل ّدعأو «نونمؤملا مهو «هناوضرو هتمحر
 ۾ یراق کالا دینا م

 ر رس

 د ©َنيبدَك ار

 .ًاعجوم ًاباذع هللا دودح نيزواجتملا

 4( تالسرملا ةروس +

 بت نيح حايرلاب ىلاعت هللا مسقأ (۷-۱)

 ةديدشلا حايرلابو ءاضعب اهضعب وفقي ةعباتتم
 قحلا نيب قرفي |هب هللا دنع نم لزنت يتلا ةكئالملابو «هللا ءاش ثيح اهنوقوسي بحسلاب نيلكوملا ةكئالملابو «ةكلهملا بوبهلا

 ًازاذنإو هقلخ ىلإ هللا نم ًاراذعإ ؛هئايبنأ ىلع هب لزنتو هللا دنع نم يحولا ىقلتت يتلا ةكئالملابو «مارحلاو لالحلاو لطابلاو

 .ةلاحم ال مكب ٌلزانل ءازجو باسح نم هيف امو ةمايقلا موي رمأ نم هب نودعوت يذلا نإ . ةجح مه نوكي الل ؛مهيلإ هنم

 هورْذَت ءابه تراصو ترثانتو ترياطت لابجلا اذإو «تعّدصت ءامسلا اذإو ءاهؤايض بهذو تسمّط موجنلا اذإف (16- -4)

 مويل ترخأ ؟لسرلا ترخأ ميظع موي ّيأل :لاقي «ممألا نيبو مهنيب لصفلل لجأو تقو مه نبع لسرلا اذإو ءحايرلا

 كلذ يف ميظع كاله ؟هلوهو هتدشو لصفلا موي وه ءيش يأ -ناسنإلا اهيأ- كملعأ امو .قئ الخلا نيب لصفلاو ءاضقلا

 .دوعوملا مويلا اذهب نيبذكملل مويلا

 نمت نيرخأتملا مهب قحلن مث ؟دومثو داعو حون موقك لسرلل مهبيذكتب ؛ةيضاملا ممألا نم نيقباسلا كله ملأ (18-1)

 لوسرلا مهبيذكتل ؛«ةكم» رافك نم نيمرجملا ءالؤبب لعفن عيظفلا كالهإلا كلذ لثم .نايصعلاو بيذكتلا يف مهلثم اوناك

 .ملسو هيلع هللا لص
 «ثعبلاو قوبنلاو «هل كيرش ال هدحو قحلا هلإلا وه هللا نأب بدكم لكل ةمايقلا موي ديدش باذعو كاله (15)
 ناتا

OA: 



 نا روس َنوُرَشيناَوْعِصاَتل ار

 نم -رافكلا رشعم اي- مكقلخن ملأ (۲۳-۲۰)

 ا / ءاملا اذه انلعجف «ةفطنلا وهو ريقح فيعض ءام

 م ْ تقو ىلإ «ةأرملا محر وهو «نيصح ناكم يف

 هقلخ ىلع انرّدَقف ؟ىلاعت هللا دنع مولعمو دودحم

 4EZ r .نحن نورداقلا معنف «هجارخإو هريوصتو
 0 ةمايقلا موي ديدش باذعو كاله ()

 و i 2 امر

 شتى ظلام © نيزك دریک لاا ۶ .اتتردقب نيبذكملل
 روبات !© يلام نقال لیل عش : نوشيعت يتلا ضرألا هذه لعجن ملأ (۲۷- 16(

 د و و و -- ا ينو .نوصحيال ءايحأ اهرهظ ىلع مضت ءاهيلع

 a یک ناتو رتاج کھر تلک ا ًالاج اهيف انلعجو «نورصحمي ال ًاتاومأ اهنطب

 زيت دور نوو ومطار وادع 9 مكانيقسأو «مکب برطضت الثل ؛تایلاع تباوث

Eyنيتك |يلل  © E I 
 5-5 2و 5 ةمايق موي ديدنشس ٍتادسو

 نيته گاز تو ودك كر 1 .معنلا هذهب نيبذكملل

 ا امار شواو © نوت N لأ اورس :ةمايقلا موي نيرفاكلل لاقي (۳۳-۲۹)

 | تيتا وع دكه تتوب( ا ي نوبذكت هب معك يذلا منهج بانع لإ
 ا اعتمر ا 1 5 6 مهج 0 و ن٠ يذلا منهج ناخدب اولظتساف اوريس ءايندلا

 ا SOE E 4 نم لظلا كلذ ِلِظُْي ال «عطق ثالش هنم عرفتي

 ا SS ص ريال زمانه كرب 0 هاسكي كل رك

 ) xê لك «ميظع ررشب رانلا نم فذقت منهج نإ

rE 

 6 مو و سور و 0

 | تيوس ة دعب رڪ زمو ليک اا .عافترالاو مظيلا يف ديشملا ءانبلاك هنم ةرارش
 5 YESSY ليمي دوس لبإ اهنم رياطتملا منهج ررش نأك

 .ةرفصلا ىلإ اهنول
 .هللا ديعوب نيبذكملل ةمايقلا موي ديدش باذعو كاله ("4)

 .مهل رذع ال هنأل ؛نورذتعيف مالكلا يف نذإ مهل نوكي الو «مهعفني مالكب نوبذكملا هيف قطني ال يذلا ةمايقلا موي اذه )۳٠٠۴٠(

 .هيف امو مويلا اذهب نيبذكملل ذئموي ديدش باذعو كاله (۷)
 رافكلا عم -ةمألا هذه رافك رشعم اي- هيف مكانعمج «لطابلا نم قحا هيف زيمتيو «قئالخلا نیب هيف هللا لصفي موي اذه (۳۹ )

 .هماقتناو هللا شطب نم مكسفنأ اوذقنأو ءاولاتحاف باذعلا نم صالخلا يف ةليح مكل ناك نإف «ةيضاملا ممألا نم نيلوألا

 .ةمايقلا مويب نيبذكملل ةمايقلا موي ديدش باذعو كاله (50)

 راجشألا لالظ يف ةمايقلا موي مه «هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب هباذع اوقتاو ءايندلا يف مهبر اوفاخ نيذلا نإ (50- ع(
 ؛ًائينه ًابرش اوبرشاو «ًاذيذل ًالكأ اولك : مه لاقي .نومعنتي مهسفنأ هيهتشت امم ةريثك هكاوفو «ةيراجلا ءاملا نويعو ةفراولا
 اتل مهتعاطو مهللامعأ يف ناسحإلا لهأ يزجن ميظعلا ءازجلا كلذ لثمب انإ .لامعألا حلاص نم ايندلا يف متمدق ام ببسب

 هينا لاو يفنلا هرم gE Î موي ديدش باذعو كاله
 .هللاب مككارشإب نومرجم مكنإ ؛ًاليلق ًانمز ةينافلا اهتاوهشب اوعتمتساو ءايندلا ذئاذل نم اولك : لاقف نيرفاكلا هللا دده مث(
 5 .ءازجلاو باسحلا مويب نيبذكملل ةمايقلا موي ديدش باذعو كاله (۷)

 .مهرابكتسا ىلع نوصي لب «نولصي الو نوعشخ ال هل اوعشخاو هلل اوُلِص : نيكرشملا ءالؤهل ليق اذإو (58)

 هدعب مالكو باتك يأبف «نآرقلا اذهب اونمؤي مل نإ .هللا تايآب نيبذكملل ةمايقلا موي ديدش باذعو كاله (5049)
 .هيناعمو هظافلأ يف زجعملا «هرابخأو هماكحأو همكج يف حضاولا «ءيش لكل نّيبلا وهو ؟نونمؤي

0۸1 



 £ إبلا ةروس +

 شيرق رافك ضعب لاسي ءيش يآ نع )۱-٣(
 وهو «نأشلا ميظعلا ربخلا نع نولع ءاستي ؟ًاضعب

 كش يذلا ثعبلا نع ئبني يذلا ميظعلا نآرقلا

 .هب اوبّدكو شيرق رافك هيف
 «نوكرشملا ءالؤه معزي امك رمألا ام (05) | ا

 رهظيو «مهبیذکت ام نوكرشملا ءالؤه ملعيس 1 تدك ا AS أ
 مه دكأتيس مث ءةمايقلا موي مهب لعاف هللا ام مف 5 رھ دوان اىجر@

 هللا یلص دمحم هب ءاج ام قدص مهل دكأتيو «كلذ 2

 .ثعبلاو نآرقلا نم «ملسو هيلع

 .مه ديعوو دیدہت اذهو
 ؟شارفلاك مكل ةدهمم ضرألا لعجت ملأ (1)
 مكب كرحتت ال يك ؛يساور لابجلاو (۷)
 ؟ضرألا

 أو ًاركذ ًافانصأ مكانقلخو (۸) ا يدع ج E 8 ه6 ٠

 رطب بخ كابل حار كدر ا کک ھت آهن |
 !نونكستو 3 م

 «هتملظ مكسب ًاسابل ليللا انلعجو )٠١( 8 اار ج 6اا 8 5
 ؟هسبال بوثلا رتسي امك «مکاشغتو 0 اوکو باس حن رجال

 هيف نورشتنت ًاشاعم راهنلا انلعجو 51 8 6 )١١(

 ؟مكتللاصمل هيف نوّعستو «مکشاعل © ال ترتد و

 ءانبلا ةنيتم تاومس عبس مكقوف انينبو (5) 1

 ؟روطف الو ا عودص ال «قلخلا ةمكحم

 ؟ًائيضم ًاداّقو ًاجارس سمشلا انلعجو )١7(
 «باوذلا هلكأت امم شئاشحو سانلا هب تاتقي ام ًابح هب جرختل ؛ةرثكب ًاّبصنم ءام ة ةرطمملا بحسلا نم انلزنأو ١5 -١١(

 ؟اهناصغأ ٍبٌّعشتل ضعبب اهضعب ةفتلم نيتاسبو
 E تا

 .مهمامإ عم ةمأ لك ام نوتأتف ثعبلاب ًاناذيإ «نرَقلا»
 .ةكئالملا لوزنل ةريثك باوبأ تاذ تناكف «ءامسلا تحتفو )١19(

 .بارسلاك تناكف ءاهتوبث دعب لابحجلا تفسُنو (۲۰)

 ةبقاعتم ارو هد اهيف نيثكام ءاعجرم نيرفاكلل « ءمه تّدعأ نيذلا رفكلا لهأ دصرت ذشموي تناك منهج نإ (77- 51(

 كلذب نواحي «رانلا لهأ ديدصو ءًاراح ءام الإ «مهيوري ًابارشالو «مهنع ريعسلا رح درب ام اهيف نوِمَعْطَيال «عطقنت ال
 .ايندلا يف اهنولمعي اوناك يتلا مهلامعأل ًاقفاوم ؛ًالداع ءازج

 هانبتكو هانملع ءيش لکو ًابيذكت لسرلا هب مهتءاج اب اوبّذكو هل اولمعي ملف باسحلا موي نوفاخي ال اوناك مهن إ (۳۰-۲۷)

 .مكباذع قوف ًاباذع الإ مكديزن نلف ؛مكلامعأ ءازج -نورفاكلا اهيأ- اوقوذف ,ظوفحملا حوللا يف

 هما



 وكلا

 ا 0 0 يناسب مهل نإ .ةنجلا مهلوعدي ًازوف ءاحلاض a 2 أ نولمعيو مهبر نوفاخي نيذلل نإ (30-71)
SEريسي عافترا عم َنهؤادثأ ترادتسا دق نسلا اڪ تاكينع تايجوز » 

 ةءولمم سأك مهلو «ةدحاو نس يف تايوتسم
 ی وما اربع
 .ًاضعب مهضعب بذكي الو «لوقلا

 ١ هللا نم ةّنمو ءازج كلذ لك مهن (9-5)
 م : $ 0 00 0 ا ضرألاو تاومسلا بر «مه ًابفاک ًاريثك ءاطعو

 کر دک 0 74
 نأ نوكلمي ال «ةرخآلاو ايندلا ٍنمحر ءامهنيب امو

 ر هيلع ليربج موقي موي ءهیف مه نذأ ایف الإ هولأسي
 جنکی 6

 5 ترا نمل الإ نوعفشي ال «نيَفطصم ةكئالملاو مالسلا
 r ا 1 و د 2 < ر

 تاو e سلاف ل .ًادادسو ًاقح لاقو «ةعافشلا يف نمحرلا هل نذأ
 ا 2 ٤ نمف «هعوقو يف بير ال يذلا قحلا مويلا كلذ

 كل ًاعجرم هبر ىلإ ذختيلف هلاوهأ نم ةاجنلا ءاش
 : ل ا ا .حلاصلا لمعلاب

 0 © شار ملارد ادوار داد وم 6 بيرقلا ةرخآلا موي باذع مكانرّدح اّنإ )٠٠(
 ريخ نم لمع ام ئرما لك هيف ىري يذلا

 لوه نم رفاكلا لوقيو «مثإ نم بستكا وأ
 ثعبأأ ملف ًابارت تنك ينتيل اي :باسحلا

 4” تاعزانلا ةروس #

 «قفرو طاشنب نينمؤملا حاورأ ضبقت يتلا ةكئالملاو ءًاديدش ًاعزن رافكلا حاورأ عزنت يتلا ةكئالم اب ىلاعت هللا مسقأ )١-7(

 تاذفنملا ةكئالملاف هللا رمأ ذيفنت ىلإ عراستو قبست يتلا ةكئالملاق ءاهيلإ اهدوعصو ءامسلا نم الوزن يف حبست يتلا ةكئالملاو

 َنّمعبتل -كرشأ دقف لعف نإف «هقلاخ ريغب مسقي نأ قولخملل زوجي الو- «نوكلا نوؤش نم هريبدت اهيلإ لكوأ ميف اهبر رمأ

 .ءايحإلل ىرخأ ةخفن اهعبتت ءةتامإلا ةخفن ىلوألا ةخفنلاب ضرألا برطضت موي ءبَساَحتو قئالخلا

 .ىرت ام لوه نم ةليلذ اهباحصأ راصبأ «فوخلا ةدش نم ةبرطضم ذئموي رافكلا بولق )۸ ٩(

 ؟ةيلاب ًاماظع انرص دقو ٌدرنأ ؟ضرألا يف ءايحأ هيلع انك ام ىلإ انتوم دعب ٌدَرْنَأ :ثعبلاب نوبذكملا ءالؤه لوقي )٠١-٠١(

 .ةبذاك ةبئاخ ًاذإ نوكتس كلت انتعجر :اولاق

 .اهنطب يف اوناك نأ دعب ضرألا هجو ىلع ءايحأ مه اذإف ةدحاو ةخفن يه امنإف )1« ١5(

 .«ىوط» كرابملا رّهطملا يداولاب هبر هادان نيح ؟ىسوم ربخ -لوسرلا اهأ- كاتأ له )١1115(

 هما
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 دق هنإ .نوعرف ىلإ بهذا :هل لاقف (۱۹-۱۷)

 كسفن رّهطت نأ ٌدوتأ :هل لقف «نايصعلا يف طرفأ

 ىلإ كدشرأو ءناميإلاب اهيلحتو صئاقتلا نم
 هيقتتو هاشختف «كبر ةعاط

 ةمالعلا ٌنوعرف ىسوم ىرأف (۲۲-۲۰)

 هللا يبن نوعرف بذكف «ديلاو اصعلا :ىمظعلا

 لو مث «ٌلجو رع هبر ىصعو «مالسلا هيلع ىسوم

 ىسوم ةضراعم يف ًادهتجم ناميإلا نع ًاضرعم
 :لاقف «مهادانو هتكلمم لهآ عمجف (75-571)

 هنم هللا مقتناف «هقوف ٌّبرال يذلا مكبرانأ

 الاكنو ةربع هلعجو «ةرخآلاو ايندلا يف باذعلاب

 هب لزن امو نوعرف يف نإ .نيدرمتملا نم هلاثمأل

 .رجزنيو ظعتي نمل ًةظعومل باذعلا نم
 توملا دعب -سانلا اهيأ- مکعب (۳۳-۲۷)
 مكقوف اهعفر ؟ءامسلا قلخ مأ مكريدقت يف دشأ

 اهيف توافت ال ءاوملا يف اهفغس ىلعأو «ءانبلاك

 زربأو ءاهسمش بورغب اهليل ملظأو ءروطف الو

 ءامسلا قلخ دعي ضرألاو .اهقورشب اهرابت

 نويع اهيف رّجفو ءاهعفانم اهيف عدوأو ءاهطسب

 .مكماعنألو مكل ةعفنم معنلا هذه لك هناحبس قلخ .اهل ًاداتوأ لابجلا اهيف تبثأو «تاتابنلا نم ىعرُي ام اهيف تبنأو «ءاملا

 .ريسي نيه هللا ىلع هلكو «ءايشألا هذه قلخ نم هللا ىلع نوهأ ةمايقلا موي مكقلخ ةداعإ نإ

 ريخ نم هلمع لك ناسنإلا ىلع ضرْعُي ذئدنع «ةيناثلا ةخفنلا يهو ىمظعلا ةدشلاو ىربكلا ةمايقلا تءاج اذإف ( 0-۳١
 م . 5 5 او
 .ًانايع ىرُت رصْبُم لكل منهج ترهظأو «هب فرتعيو هركذتيف ءرشو

 .رانلا ىلإ هريصم نإف «ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا لّضفو «هللا رمأ ىلع دّرمت نم اّمأف (۳۹-۳۷)

 .هنكسم يه ةنجلا نإف «ةدسافلا ءاوهألا نع سفنلا ىهنو «باسحلل هللا يدي نيب مايقلا فاخ نم امأو 6١40

 نمي ءيش يف تسل .اهب مهدعوتت يتلا ةعاسلا لولح تقو نع -ًافافختسا- لوسرلا اهبأ - نوكرشملا كلأسي (7-47)

 مل ةعاسلا مايق نوري موي مهنأك .اهفاخي نم اهنم رذحت نأ ةعاسلا رمأ يف كنأسش امنإو لجو رع هللا ىلإ كلذ درم لب ءاهملع
 .راهنلا فصن ىلإ سمشلا عولط نيب ام وأ ءسمشلا بورغ ىلإ رهظلا نيب ام الإ ةعاسلا لوه ؛ايندلا ةايحلا يف اوئبلي

 نك



 لسبع دوس نوار رس ها ی

 4 سبع ةروس +

 لوسرلا هجو يف سوبعلاو ريغتلا رهظ (؟ )

 نأ لجأل ضرعأو «ملسو هيلع هللا ىلص
 ءادشرتسم هءاج موتكم مأ نب هللادبع ىمعألا

 ًالغشنم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناكو

 .مالسإلا ىلإ شيرق رابك ةوعدب
 ؟هرمأ ةقيقحب ًاملاع كلعجي ءيش ٌّيأو (5 ۳)

 هل لصحي وأ ءرهطتو هسفن وكزت هلاؤسب هلعل
 0 انام 1 يلا 0 59 .راجدزالاو رابتعالا نم ديزملا

 7 ارقي ضنا رسم لأ تنأف كيده نع ىنغتسا نّمامأ (/-0)
 د ضر اتفق اص مااا 2 كيلعءيش ٌيأو «همالك ىلإ يغصتو هل ضرعتت

PTA 

 2 0-52 ادو دغو دو نا ل ع اح ؟هرفك نم رهطتي الأ
 0 رف خاصا ِتَدَجاَد ا 4 وهو .كتاقل ىلع ًاصيرح ناك نم ااو )-١١(

 0 افهم ديس : ا رضا ملا 1 هنع تنأف داشرتسالا يف ريصقتلا نم هللا ىشخي

 . 5 زيدي e كرت شل رم

 ١ ميري ا وو ك ةيادها نم هيلع تلمتشا اهب ة اهذه نإ
 ا ركون ي اب ةروسل

 ءاش نمف .ظاعتالا ءاش نم لكلو كل ةظعوم

 نآرقلا وهو «يحولا اذه «هيحوب ّمَتَأَو هللا ركذ

 «هقلخو هللا نيب ءارفس «ةبتك ةكئالم يديأب ءصقنلاو ةدايزلاو سندلا نم ةرهطم ردقلا ةيلاع «ةرقوم «ةمظعم فحص يف

 .ةرهاط ةراب مهلاعفأو مهقالخأ «قلخلا مارك

 ليلق ءام نم هللا هقلخ ؟ةرم لوأ هللا هقلخ ءيش ّيأ نم ري ملأ !!هبرب هرفك ّدشأ ام ءِبَّذُعو رفاكلا ناسنإلا نعل (۲۳-۱۷)

 هثعبو ؛هايحأ هناحبس ءاش اذإ مث «هيف ربقُيًاناكم هل لعجف هتامأ مث ءرشلاو ريخلا قيرط هل نب مث ءاراوطأ هرّدقف -ٌينملا وهو-

 .هتعاطب لمعلاو ناهيإلا نم هب هللا هرمأ ام دوي ملف ءلعفيو رفاكلا لوقي امك رمألا سيل .ءازجلاو باسحلل هتوم دعب
 اهانققش مث ءأَبص ضرألا ىلع ءاملا انببص َّنأب ؟هتايح ماوق وه يذلا هماعط هللا تلخ فيك :ناسنإلا ربدتيلف (71-14)

 ًاراثو ءراجشألا ةميظع قئادحو «لخنو ًانوتيزو «باودلل ًافلعو ًابنعو ءأبح اهيف انتبنأف «ىتش تابن نم اهنم انجرخأ اهب

 .مكماعنأو متنأ اهب نومَحْنَت لکو

 «هيخأ نم مويلا كلذ لوه ءرملا ٌرفي موي ؛عامسألا اهوه نم ٌعَّصَت يتلا ةمايقلا موي ثعبلا ةحيص تءاج اذإف (۳۷-)

 .هريغب لاغشنالا نم هعنمي رمأ ٍذئموي مهنم دحاو لكل .هينبو هجوزو «هيبأو همأو

 .ةّدوسم ةملظم ميحجلا لهأ هوجوو «ةحرف ةرورسم «ةرينتسم مويلا كلذ يف ميعنلا لهآ هوجو (5 0-8)
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 و جت نب لَو دوهاَمَو نون بلآ 0

 3 نيل قالَ دهون روم کی جاصام ر ا

 نوفوصوملا كتلوأ ةَّلذ اهاشغت (47841)

 اوبّذكو هللا معنب اورفك نيذلا مه فصولا اذهب
 .نايغطلاو روجفلاب همراحم ىلع اوؤرجتو «هتايآب

 ه/ريوكتلا ةروس +

 ءاهُ يرض بهذو تمل سمشلا اذإ(14-1)

 اذإو ءاهرون بهذف «ترثانت موجنلا اذإو

 ًءابه تراصف ضرألا هجو نع ترّبس لابجلا

 اذإو «تلمهأو تكرُت لماوحلا قونلا اذإو ءًاثبنم

 ٌّصتقيل ؛تطلتخاو تعم ةيشحولا تاناويحلا

 «تدقوأ راحبلا اذإو ءضعتبل اهضعب نم هللا

 سوفنلا اذإو ءدقوتت ًاران اهمّظِع ىلع تراصف

 ةنوفدملا ةلفطلا اذإو ءاهرئاظنو اههلاثمأب تنرُق

 تيكبتو اه بييطت لاؤس ةمايقلا موي تلئّس ةيح

 راو (ےسل ذإو  تضرع لاع 5ا ةر تول تليزأو تعلق ءاسلا اذإو ءتضرُع لاعألا 0 و وبذا فحص اذإو ؟اهنفد ناك بنذ ٌّيأب :اهدئاول

 اذإو «تمرضأف تدقوأ رانلا اذإو ءاهناكم نم

 عقو اذإ «نيقتملا اهلهأ نم تبّرُق ميعنلا راد ةنجلا

 رش وأ ريخ نم تمَّدق ام سفن لک ثدجوو ثنقيت كلذ
 حبصلاو .همالظب لبقأ اذإ ليللاو ءاهجاربأ يف ةرتتسملاو ةيراجلا راهن اهراونأ ةيفتخملا موجنلاب ىلاعت هللا مسقأ )٠١-۲٠(

 ةناكم بحاص «هب رمؤي ام ذيفنت يف ةوق يذ «-مالسلا هيلع ليربج وه- ميرك لوسر غيلبتّل نآرقلا نإ «هؤايض رهظ اذإ
 .هب لزني يذلا يحولا ىلع نعم «ةكئالملا هعيطت هللا دنع ةعيفر

 هتروص ىلع ةلاسرلاب هيتأي يذلا ليربج ملسو هيلع هللا ىلص ٌدمحم ىأر دقلو «نونجمب هنوفرعت يذلا دمحم امو (7١-0؟)

 امو .«ءارح راغ»ب ٌةعقاولا ىلوألا ةيؤرلا يهو ««ةكم» ب قرشم ا ةيحان نم ميظعلا قفألا يف اهيلع هللا هقلخ يتلا ةيقيقحلا

 مالك هنكلو هللا ةمحر نم دورطم «میجر ناطيش لوقب نآرقلا اذه امو .يحولا غيلبت يف ليخبب مل سو هيلع هللا ىلص دمحم

 .هيحوو هللا

 عيمجل هللا نم ةظعوم الإ وه ام ؟ةعطاقلا ججحلا هذه دعب نآرقلاب بيذكتلا يف مكلوقع مكب بهذت نيأف (۲۹-۷

 بر هللا ةئيشمب الإ كلذ ىلع نوردقت الو «ةماقتسالا نوؤاشت امو «ناهيإلاو قحلا ىلع ميقتسي نأ مكنم ءاش نمل «سانلا

 قئالخلا

 همك



 راظينالاٌةَروش َنْولَكلا رجل

 ( راطفنالا ةروس ]ف

 اذإو ءاهماظن ّلتخاو ءتقشن تقشنا ءامسلا اذإ (0-1)

١ iS SEEاكا رھ 2 نن کا جذر ست  

 ثعبب تبلق روبقلا اذإو ءاهؤام بهذف «ضعب يف

 ءاهاعأ عيمج سفن لك ملعت ذئنيح ءاهيف ناك نم
 ا اک ا درم كَل اهب تيزوجو ءرخات امو اهنم م أ ان2 ڭىز وجو زخات امو اھم مدت ان

 9 اذواق 7 0 9 ا

 ١ را ور ف 8 ىف كفا يذلا وه ا و ا
 2 ا ا و ا کے 8 رر یک ےس

 1 YY واو ر یخی ا ّيأ يف :كفئاظو ءادأل كبكرو «كلدَعف كقلخ

 َتَمَدَقاَيَسْدَت و د 26 تر تق وو و 1

 ىزا هي عام

 ن نامو کرام رف ق نیلام وام َكِنَرَد رھ 2 ؟كقلخ اهءاش ةروص

 58 EE فن كمال مبل ا مكتأ نم نولوقت مك رمألا سيل (17-9)
A Aا  TE RSE Eمويب نوبذکت لب نوح هللا ريغ مكتدابع يف 5  E0  

 ءابقر ةكئالمل مكيلع نإو .ءازجلاو باسحلا

 قورس الا نذل ۵ َنيِففَطَمَلَلَلَيَو 75 «هئاصحإب اولكو 9 0 رك E ا رھ + وا ا( ال ؛هئاصحإب اولکو امل نيبتاك هللا لع اما
 ١ هتف ديل لمت ور رنک ١ 2 x نولعفت ام نوملعي «ءيش مكلامعأ نم مهوفي

CS 

 قوقحو هللا قوقحب نيمئاقلا ءايقتألا نإ ()

 .ميعن يفل هدابع

 نع مه امو «ءازجل ا موي اهب مهبيصي «ميحج يفل هدابع قوقحو هللا قوقح يف اورّصَف نيذلا راّجُشلا نإو )9-١١(

 .تومب الو جورخب ال نيبئاغب منهج باذع

 هدحأ عفن ىلع دحأ ردقي ال باسحلا موي ؟باسحلا موي ةمظع ام كاردأ ام مث ءباسحلا موي ةمظع ام كاردأ امو (۱۹-۷

 .دحأ هعزاني الو ءرهاق هرهقي الو «بلاغ هبلغي ال يذلا هدحو هلل مويلا كلذ ين رمألاو

 ¥ نيففطملا ةروس ©

 اذإو «مهسفنأل نوفوي ًانوزوم وأ ًاليكم سانلا نم اورتشا اذإ نيذلا «نازيملاو لايكملا نوسخبي نيذلل ديدش ٌباذع )1-٤(

 ؟مهءايشأ سانلا سخبيو ءامهسلتخيو |مهقرسي نم لاحب فيكف «نازيملاو لايكملا يف نوصقتنُي ًانوزوم وأ اليكم سانلا اوعاب

 ؟مهلامرعأ ىلع مهبساحمو مهثعاب ىلاعت هللا نأ نوففطملا كئلوأ دقتعي الأ .نازيملاو لايكملا يففطم نم ديعولاب ىلوأ هنإ

oAY 



 ع و 56 د

 ك4 هولي نين

 نال اريل لم 0 ر
0006 

 0 اند

 قررا ب

OTT 

  TTا |

 موي «لوه ا ميظع موي يف مهثعب نوكيس (145)

 ليلقلا ىلع مهبساحيف «هلا يدي نيب سانلا موقي

 .نيملاعلا بر هلل نوعضاخ هيف مهو ءريثكلاو
 يفل مهاوأمو رابُفلا ريصم نأ ًاقح (4-7)

 نجس هنإ ؟قيضلا اذه ام كاردأ امو ءقيض

 «هيلإ ريصملا مهل بتُك ام وهو «ميلأ باذعو ميقم
 .صقني الو هيف دازي ال «هنم غورفم بوتكم

 «نيبذكملل ذئموي ديدش باذع (۱۷-۱۰)

 بّدكيامو ءازجلا موي عوقوب نوبذكي نيذلا
 تايآ هيلع ىلتت اذإ ءمثإلا ريثك لاظ لكالإ هب

 رمألا سيل .نيلوألا ليطابأ هذه :لاق نآرقلا | ر

 «هيبن ىلإ هيحوو هللا مالك وه لب ءاومعز امك

 اهاَّشَعام هب قيدصتلا نع مهبولق بجح |منإو

 رمألا سيل .بونذلا نم نوبكتري ام ةرثك نم

 ةيؤر نع ةمايقلا موي مهنإ لب ءراقكلا معز اك

 ةيآلا هذه يفو .نوبوجحمل -العو لج- مهر

 مهنإ مث .ةنجلا يف متر نينمؤملا ةيؤر ىلع ةلالد

 اذه :مهل لاقي مث ءاهرح نوساقي رانلا ولخادل

 5 © رتن نو س ولأ زك هوجو

 E كلكف ڭم | 34

 اورج نذل دوئتملأ هر ایک © نت

 @ وزمه باورم ادو @ دک یاو ما نم

 ارور ادار © نييكفأ ویک ھل ليك ا5
 يظفر هاوس 3

 .نوبذكت هب متنك يذلا ءازجلا

 بتارملا هذه ام -لوسرلا اهيأ- كاردأ امو .ةنجلا يف ةيلاعلا بتارملا يفل -نوقتملا مهو- راربألا باتك نأ ًاقح (51-14)

 .ءاهس لك ةكئالم نم نوبرقملا هيلع عِلَطَي :صقتنُي الو هيف دازي ال «هنم غورفم بوتكم راربألا باتك ؟ةيلاعلا
 «تاريخ نم مهل َّدعأ ام ىلإو «مهبر ىلإ نورظني ةّرسألا ىلع «نومعنتي ةنجلا يفل ةعاطلاو قدصلا لهأ نإ (۲۸-0)

 قباستيلف ميقملا ميعنلا كلذ يفو «كسم ةحئار هرخآ ءاهؤانإ مكح ةيفاص رخ نم نومي «ميعنلا ةجبب مههوجو يف ىرت
 «نوبرقملا اهنم برشيل ؛تدعأ نيع ««مينست» ب اهّولعل فّرْعُت ةنجلا يف نيع نم هطلخو هجازم بارشلا اذهو .نوقباستملا

 .اهب اوذذلتيو

 نيذلا عجر اذإو .مهب ةيرخس نوزماغتي مهب اورم اذإو «نينمؤملاب نوئزهتسي ايندلا يف اوناك اومرجأ نيذلا نإ (۳۳-۲۹)

 هيلع هللا لص دمحم باحصأ رافكلا ءالؤه ىأر اذإو .نينمؤملا نم ةيرخسلاب مهعم اوهكفت مهيوذو مهلهأ ىلإ اومرجأ
 ءابقر نومرجملا ءالؤه ثعُب امو «ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم مهعابتا يف نوهئاتل ءالؤه نإ :اولاق ىدملا اوعبتا دقو «ملسو

 .ملسو هيلع هللا لص دمحم باحصأ ىلع

 همم



 ٍقاَعِقنالاةَروس نواتج

 روز راتڪ نماء تيل هللا اوقَّدص نيذلا رخسي ةمايقلا مويف (۲)

 9 تواعقيأو یل د له ي9 نورظني كي رخس اک «رافکلا نم هعرشب اولمعو هلوسرو
 .ايندلا يف مهنم نورفاكلا

 نونمؤملا رظني ةرخافلا سلاجملا ىلع (7” )٠١.

 «ةنجلا يف ميعنلاو ةماركلا نم هللا مهاطعأ ام ىلإ

 له .ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا كلذ مظعأ نمو

 ام قافو ًءازج «مهلامعأ سنج دج نم رافكلا يزوج

2 7 

 الار تراه ترا ج تا امسا
e 
2 

EOEاھ ك نقاىگ قبر  
 ا ؟ماثآلاو رورشلا نم ايندلا يف هنولعفي اوناك

 | 4 ابا سج بسا یوسه ر ا .هلدعأو ءازجلا قوأ نور «معن

 9 رھ رهو بک وا ناکاو جاتوزسم وی ا
 ٤ قررت ینا ند ىسى ھونا أو 4 قاقشنالا ةروس ل

 FEES 50 نانا ت ماغلاب ترطفتو ءتععّدصت ءامسلا اذإ(0-1)
 5 ھ یس ادارو َّقَسَواَم او © قلاب هب اهرمأ يف اهبر رمأ تعاطأو «ةمايقلا موي

 ةرذاذت© هومز: 6 قطع تكلا ك  اذإو .هرمأل داقنت نأ اهل حو ءقاقشنالا نم

 5: 01 00 رند بما لولا تع E اعل ا
 9 2 متارمألا اون يلاع كاكو ومواد

 ل هب اهرمأ اميف اهبرل تداقناو «مهنع تلختو
 .هرمأل داقنت نأ اه ّقُحو

 وأ هلضفب كلمعب كيزاجيف «ةمايقلا موي هللا يقالت مث ءرش وأ ريخ نم ًالامعأ لماعو ءهللا ىلإ عاس كنإ ناسنإلا اأ اي (5)

 ١ عجري نل نأ .هلدع

 .ًارورسم ةنجلا يف هلهأ ىلإ عجريو ءًالهس ًاباسح بساحي فوسف «هبرب نمؤملا وهو «هنيميب هلامعأ ةفيحص يطعأ نم امأف (۹-۷)

 رانلا لخديو «روبثلاو كالهلاب وعدي فوسف «هللاب رفاكلا وهو ؛هرهظ ءارو نم هلامعأ ةفيحص يطعأ نم اَمأو )٠١-٠١(

 .باسحلل ًايح هقلاخ ىلإ عجري نل نأ ّنظ هنإ ءبقاوعلا يف ركفي ال ءًارورغم ًارورسم ايندلا يف هلهأ يف ناك هنإ .اهرح ًايساقم

 .هثعب نأ ىلإ هقلخ موي نم هلاحب ًايلع ًاريصب هب ناك هبر نإ هلامعأ ىلع هيزاجيو هأدب اک هللا هديعيس یلب

 «كلذ ريغو ماوهلاو تارشحلاو باودلا نم عمج امو ليللابو ءبورغلا دنع قفألا رارمحاب ىلاعت هللا مسقأ (19-1)

 خفن ىلإ ةغضملا ىلإ ةقلعلا ىلإ ةفطنلا نم :ةنيابتم ًالاوحأو ةددعتم ًاراوطأ -سانلا اهيأ- َنّيكرتل هرون لماكت اذإ رمقلابو

 .كرشأل كلذ لعف ولو «هللا ريغب مسقي نأ قولخملل زوجي الو .روشنلاو ثعبلا ىلإ توملا ىلإ حورلا

 ال نآرقلا مهيلع ئرُف اذإ مط امو ؟تايآلا مه تحض ام دعب رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا نم مهعنمي ءيش ياف )۲۰-۲٢(

 مهرودص يف نومتكي اهب ملعأ هللاو .قحلا ةفلاختو بيذكتلا اورفك نيذلا ةيجس اهنإ ؟هيف ءاج اهب نومّلسي الو هلل نودجسي

 .ًاعجوم ًاباذع مهل ّدعأ دق -لجو زع- هللا نأب -لوسرلا اهيأ- مهرشبف «قح نآرقلا هب ءاج ام نأب مهملع عم دانعلا نم
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 0 كارل ىلا © ربح ارز ابونا رم
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3 
 0 و مے 4

 ا

 اوّدأو هلوسرو هللاباونمآ نيذلا نکل (۲)

 ريغ ةرخآلا يف رجأ مه «مهيلع هللا هضرف ام

 .صوقنم الو عوطقم

 4 جوربلا ةروس 8
 يتلا لزانملا تاذ ءامسلاب ىلاعت هللا مسقأ (4-1)

 يذلا ةمايقلا مويبو «رمقلاو سم كلا اهب رمت
 .دهشي دهاشو هيف مهعمجي نأ قلخلا هللا دعو

 -هناحبس- هللا مسقيو- «هيلع دهشي دوهشمو

 هل زوجي الف قولخملا امأ «هتاقولخم نم ءاشي اب

 هرج هلا رغب وسما نازل ضب قتيلا

 بيذعتل ؛(يظع ًاقش ضرألا يفاوقَّش نيذلا نِعُل

 ىدوقّولا تاذ ةديدشلا رانلا اودقوأو «نينمؤملا

 مهو «هل نومزالم دودخألا ىلع دوعق مه ذإ

 بيذعتو ليكنت نم نينمؤملاب نولعفيام ىلع
 تانا انه كيب كردعأ انو .ٌروضح

 يذلا زيزعلا هللاب نينمؤم اوناك نأ الإ ديدشلا

 .هفاصوأو هلاعفأو هلاوقأ يف ديمحلا ءبّلاغيال

5 

 .ءيش هيلع ىفخي ال ءديهش ءيش لك ىلع -هناحبس- وهو ءضرألاو تاومسلا كلم هل يذلا

 مهو منهج باذع ةرخآلا يف مهلف ءاوبوتي مل مث هللا نيد نع مهوفرصيل ؛رانلاب تانمؤملاو نينمؤملا اوقرح نيذلا نإ )٠(

 «راهنألا اهراجشأو اهروصق تحت نم يرجت تانج مهل «تاحلاصلا لامعألا اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا نإ )1١(

 .ميظعلا زوفلا كلذ

 ةّدوملا ُريثك «بات نمل روفغلا وهو «هديعي مث قلخلا ئدبُي وه هنإ «ديدش ميظعَل مه هباذعو هئادعأ نم كبر ماقتنا نإ )١1-17(

 .هديري ءيش هيلع عنتمي ال ديري امل لام .مركلاو لضفلا يف ىهتنملا غلب يذلا ٌديجملا شرعلا بحاص هئايلوأل ةبحملاو
 باذعلا نم مهب لح امو «دومثو نوعرف ءاهئايبنأل ةبذكملا ةرفاكلا عومجلا بخ -لوسرلا اهيأ- كغلب له (۲۲-۷

 ال ءةردقو لع مهب طاحأ دق هللاو «مهلبق نم بآدك لصاوتم بيذكت يف اورفك نيذلا لب «كلذب موقلا ربتعي مل «لاكنلاو

 نآرق وه لب «هب اوبَّدكف «رحسو رعش هنأب نوكرشملا نوبذكملا معز امك نآرقلا سیلو .ءيش مهذلامعأ نمو مهنم هيلع ىفخي

 .فيرحت الو ليدبت هلاني ال ءظوفحم حول يف «ميرك ميظع

04۰ 



 لاوس  ٍقراَطاٌةَّوْس نواب

 4 قراطلا ةروس +

 يذلا مجنلاو ءامسلاب هناحبس هللا مسقأ (5-1)

 و وه ؟مجنلا اذه ٌمَظعام كاردأ امو اليل قرطي

 00 اهب لكوأ الإ سفن لك ام .جّموتملا ءيضملا مجنلا

 تخميس اهيلع بّساحتل ؛اهلامعأ اهيلع ظفحي بيقر كلَ
 قو 0 قف .ةمايقلا موي
 نيل كرت راتو |[3)  ؟قِلخ مِم ثعبلل ركنملا نانإلا رظنيلف (8-5)

RD Rsعا اا6 دس  
 رج ريس كس وو 2 دے ےہ ےس 20100

 اجور 0 امو © لصف لوقا
 من لنا روکا ليم © ديك ُذيحصَأَو © رداقل ءاملا اذه نم ناسنإلا قلخ يذلا نإ .ةأرملا اندر َرُمْنِهَت و7 1 0 دکر آو ردصو لجرلا بلص نيب نم جرخي «محرلا يف

 SRT SA 8 0 |( ةاحل
 0 ا 3-2 00 ١6 .توملا دعب ةايحلا ىلإ هعجر ىلع

 ك  رّيمُيو ىتفخأ ايف رئارسلا ربحت موي )3٠١9(

 د ى٤5 4 ةوق نم ناسنولل (ف ءدسافلا نم اهنم حلاصلا

 7 : ا ها هنع عفدي رصان نم هلامو «هسفن نعاه مفدي

 | ارت 7 ا یزو 8. ل ام شن ع
 3 هب ر 7 کا ١ r 2 ب

 ا 0 امام یسک اک ضرألاو رركتملا رطملا تاذ ءامسلاو )١١-١١(
 یس همم 0 لوقل نآرقلا نإ ءتابن نم اهللختي ب ققشتلا تاذ
 | . زوجي الو .لزهلابوه امو «لطابلاو قحا بب لصف
 .كرشأ دقف الإو هللا ريغب مسقي نأ قولخملل

 «لطابلا اوديؤيو قحلا مهديكب اوعفديل ؛نوربديو نوديكي نآرقللو «ملسو هيلع هللا لص لوسرلل نيبذكملا نإ )٠١-١۷(

 مهلهمأ لب مهب باقعلا لازنإ بلطب -لوسرلااهيأ - مهل لجعتست الف «نورفاكلا هرك ولو «قحلا راهظإل اديك ديكأو
 .كالهاو ةبوقعلاو لاكنلاو باذعلا نم مهب لحي ام ىرتسو مه لجعتست الو ءًاليلق مهرظنأو

 ' ىلعألا ةروس +

 ءاهقلخ نقتأف «تاقولخملا قلخ يذلا ؛هناحبس هتمظعب قيلي ًاهيزنت صئاقنلاو كيرشلا نع ىلعألا كبر مسا هرب (0-1)

 ًايشه كلذ دعب هلعجف ءرضخألا الكلا تبنأ يذلاو «هبساني ام ىلإ قلخ لك ىدهف «تاردقملا عيمج رَّدق يذلاو هنسحأو

 .هرارضخا دعب داوّسلا ىلإ ًارّيغتم ًافاج

 .اهملعي ةحلصمل هيسني نأ هتمكح تضتقا امم هللا ءاش ام الإ ءاهاسنت ال ةءارق نآرقلا اذه -لوسرلا اهيأ- ككرقنس (/«7)
 .امهنم ىفخي امو «لمعلاو لوقلا نم رهجلا ملعي -هناحبس - هنإ

 .هيف رسع ال ًارسي كنيد لعجو «ةلاسرلا ءابعأ يمت ليهست كلذ نمو «كرومأ عيمج يف ىرسيلل كرسينو (8)

 ْنَم ريكذتلاب صحو .مهريخ هيف ام ىلإ مهدهاو «كيلإ ىحوي اهب كل هانرّسي بسح -لوسرلا اهيأ- كموق ظوف )9: 3١(

 .هبر فاخي يذلا ظعتيس .ًاروفنو ًاًوتع الإ ريكذتلا هثروي ال نم ريكذت يف كسفن بْن الو ءرّكذتلا هنم ىجّرُي

 هوا



 ةَيفاملا هوش نكتار

 يذلا ىقشألا ىركذلا نع دعتبيو )١١-٠١( 5ا نر 2

 ىمظعلا منهج ران لخديس يذلا ءهبر ىشخ ال ا

 «حيرتسيف اهيف تومي ال مث ءاهرح يساقي )5 قا

 نم هسفن رهط نم زاف دق .هعفنت ةايحايحيالو ره د ا
 هاعدو هدّخوف هللا ركذو ءةئيسلا قالخألا

 ؛اهتاقوأ يف ةالصلا ماقأو «هيضري اهب لمعو
 .هعرشل ًالاثتماو هللا ناوضر ءاغتبا

 ةايحلا ةنيز نولّضفت -سانلا اهجأ- مككتإ(17) 0

 .ةرخآلا ميعن ىلع ايندلا 1 7 دا ا

 «ميقملاميعتلا نم اهيف امو ةرخآلارادلاو (17) 55 4 ونرش سال[ امس
 .ىقبأو ايندلا نم ريخ 1 ةوجف © عوج نموتنالكن ج14 جرنال ماعم

 اع وه ةروسلا هذه يف هب متريخأ ام (۱۹۰۱۸) )ھر رج نھ ايتسا ةع نىمۇ 5

 ءنآرقلا لبق تلزنأ يتلا فحصلا يف هانعم تبث 1 نارك او 2و ور اھ کرا جانا

  Oالسلا و مي | دإ فحص 2 ا 8 2 و و ر .

 | ©ةوُلَصَم قرار َحوُصوَم  ASSESا ا يهو

 £ ةيشاغلا ةروس نود كرو © تلخ كبي 3
 يتلا ةمايقلا ربخ -لوسرلا اهيأ- كاتأ له () 18 © تحطم بيَ يڪ ِضْرالا ال5 تبن کک اہک 5

 ؟اهاوهأب سانلا ىشغت 8 ريتي ياتار ستم ارگ |[
 «باذعلاب ةليلذ ذئموي رافكلا هوجو (۷-۲) 4

 ةديدش ران اهبيصت «ةبعتم لمعلاب ةدهجم

 نمي وهو «ضرألاب قصال كوش يذ تبن نِ الإ ماعط رانلا باحصأل سيل «ةرارحلا ىهتنم تغلب نيع نم ىقسُت «جهوتلا

 .هّقَمَرو هعوج ٌدسي الو هلازُهلا نم هبحاص ندب نمْسُي ال «هثبخأو ماعطلا رش

 «ةناكملاو ناكملا ةعيفر ةنج يف «ةرخآلا يف ةيضار تاعاطلاب ايندلا يف اهيعسل ؛ةمعن تاذ ةمايقلا موي نينمؤملا هوجو )-١7(

 «ةفوفصم دئاسوو «نيبراشلل ةدعم باوكأو «ةيلاع ررس اهيف ءاههايم قفدتت نيع اهيف ءةدحاو وخل ةملك اهيف عمست ال
 .ةشورفم ةريثك طُسُبو «ىرخألا بنج ةدحاولا

 عفّرلا اذه تَحِفُر فيك ءامسلا ىلإو ؟بيجعلا قلخلا اذه تفلح فيك :لبإلا ىلإ نوبّذكملا نورفاكلا رظني الفأ )10-3١(

 ؟تدّهُمو تطيب فيك ضرألا ىلإو ؟رارقتسالاو ضرألل تابثلا اهب لصحف «تبصُت فيك لابجلا ىلإو ؟عيدبلا
 كيلع سيل مهل ظعاو تنأ اهنإ مهضارعإ ىلع نزحت الو «مهيلإ هب ٌتْلِسْرَأ اب نيضرعملا -لوسرلا اهيأ- ظيف )۲۲٠۱(

 .ناميإلا ىلع مههاركإ

 ج

۹۲ 



 رجلا روس
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 ريكذتلا نع نصرا يذلا نکل( ۳

 باذعلا هللا هبذعيف هرفك ىلع ّرصأو ةظعوملاو

 .رانلا يف ديدشلا

 نإ مث «توملا دعب مهعجرم انيلإ َّنإ 1 30(

 .اولمعام ىلع مهءازج انيلع

 1 جرئ نقل رنا و ِرْجَفَْ
 5 50 دوس كلذ یف
 e: EES 5ھ دکب نامان نکا دامی تکا

 5 فأر دولا ىَزَنوعْوَو فو دا حصا اناج ی رورو قش لو

 افلا طوس كره بصف داسا ها تڪ جركل ؟لقع يذل عقم ةروكذملا ماسقألا يف سيلأ

 هدام سلا ® داملا وإ بارع ا لعف فيك -لوسرلا اهيأ- رت ملأ (8-3)
 a 4 © ةينبألاو ةوقلا تاذ مرإ ةليبق داع موقب كن

E 5 1 1كش ماد رھ یک یر همم مرتا اقوه 3 0 رقلا  

 J ا يف اهلثم قلم مل يتلا «ةدمعألا ىلع ةعوفرملا

 4 رجفلا ةروس ©

 يلايللاو .رجفلا تقوب هناحبس هللا مسقأ (0- (1١0

 تكفر فاو ةا ىد نيم لوألا زهعلا

VEAL Aي  

 اس زور وغض قرر ولك ردقف ٤ ؟سأبلا ةوقو داسجألا مّظِِع يف دالبلا

 اھ نكمل ماتطلع روضو ® ميَبَيلأ /@)  اوعطق نيذلا حلاص موق دومشب لعف فيكو (۹)
 ا اک کے تالا | ؟ًاتويب هنم اوذختاو يداولاب رخصلا

E 0 1ا س اک ےس و ر 0 دا 5 ص ا  | 
 | (اًفَصاَقَص كاملا 27 م 3 تك ر كلم نوعرفب لعف فيكو ( ١(

 : هلاوؤقو .هكلُم اوتيث نيذلا دونجلا بحاص

 ؟هرمأ

 نإ .ًاديدش ًاباذع كبر مهيلع بصف «داسفلا مهملظب اهيف اورثكأف هللا دالب يف اوملظو ءاوٌدبتسا نيذلا ءالؤه )١15-11(

 .ردتقم زيزع ّدخأ هذخأي مث «ًاليلق هلهمي «هيصعي نمل داصرملابل -لوسرلا اهيأ- كبر

 «هبر دنع هتماركل كلذ نأ نظيف «شيع بيطأ يف هلعجو «هقزر هل طسبو «ةمعنلاب هبر هربتخا ام اذإ ناسنإلا امأف (15)

 .نمركأ يبر :لوقيف
 .نتاهأ يبر :لوقيف «هللا ىلع هناوه كلذ نأ نظيف «هقزر هيلع قّيضف «هربتخا ام اذإ امأو )١11(

 تام يذلا ميتيلا نومركت ال متنأو ءهتيصعمب ةناهإلاو هللا ةعاطب ماركإلا لب ؛ناسنإلا اذه نظي امك رمألا سيل )۷-۲٠(

 «هتجاح سيو هيفكي ام كلمي ال يذلا جاتحملا ماعطإ ىلع ًاضعب مكضعب ٌتُحَي الو «هتلماعم نونسحت الو ءريغص وهو هوبأ

 .ًاطرفم ًابح لاملا نوبحتو ءًاديدش ًالكأ ثاريملا يف نيرخآلا قوقح نولكأتو

 «هقلخ نيب ءاضقلا لصفل كبر ءاجو ءًاضعب اهّضعب رّسّكو ضرألا تلر اذإف .مكلاح نوكي نأ يغبني اذكه ام (۲۲۰۲۱)

o۹۳ 



ESEٍدلاٌةَروُس  

 «منهجب ميظعلا مويلا كلذ يف ء يجو (7 4:77

 هعفني فيكو «بوتيو رفاكلا ظعتي ذئموي

 ءايندلا يف |( هيف طّرف دقو «ةبوتلاو ظاعتالا

 ايندلا يف ُتمَّدق ينتيل اي :لوقي ؟مهناوأ تافو

 .ةرخآلا يف يتايحل ينعفني ام لامعألا نم

 عيطتسي ال بيصعلا مويلا كلذ يفف (1716)
 نم هللا بيذعت لثم بدعي نأ ردقي الو ٌدحأ

 قاثو لثم ٌقِئوي نأ دحأ عيطتسي الو «هاصع
 .كلذ يف هغلبم دحأ غلبي الو هللا

 هللا ركؤ ىلإ ةنتمطلا سسفنلا اهتيأ اي 137-070 وامور نادل تنر
 «نينمؤملل ميعنلا نم هّذعأ امبو هب ناميإلاو تابار اتا

 هللاو كل هللا ماركإب ةيضار كبر ىلإ يعجرا ا أري نأ ست ھا کام كلم وتيم :

E OF ls ® ١ 
 .يتنج مهعم يلخداو ؛نيحلاصلا هللا قاتما OAS 5 نتا

 4 دلبلا ةروس 5| رس ا 1

 «ةكم» وهو «مارحلا دلبلا اذهب هللا مسقأ (1-4) 1 ا 000017 1
 ؛مارحلا دلبلا# اذه يف الح -يبنلا اهيأ- تنأو 2 ك @ او رتا |

 نم ةعاس الإ هل لحي لو تش ام هيف عنصت

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ةراشب ةيآلا ينو . راهن
 دقل ءدلو نم هنم لسانت امو -مالسلا هيلع مدآ وهو- ةيرشبلا دلاوب مسقأو . .لاتقلا يف هل اهَّلحو «هيدي ىلع «ةكم» حتفب
 .ايندلا ةدباكم نم ءانعو ةدش يف ناسنإلا انقلخ

 ؟هيلع ردقي نل هللا نأ لام نم هعمج اهب ٌنرظيأ (0)
 ؟ريبكلاو ريغصلا ىلع هبساحي الو «هاري ال لجو زع هللا نأ اذه هلعف يف ٌنظيأ .ًاريثك الام تقفنأ :-ًايهابتم- لوقي (۷ 07)

 ؟رشلاو ريخلا قيبس هل انو ءاهب قطني نيتفشو ًاناسلو ءب رصبي نينيع هل لعجن ملأ )4-1١(
 .نمأيف «هلام قافنإب ةرخآلا ةقشم زواجت الهف )١١(

 ؟اهزواجت ىلع نيعي امو «ةرخآلا ةقشم ام :كملعأ ءيش يأو )١١(

CESARE چار ھر 
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 .قّرلا رسأ نم ةنمؤم ةبقر قتع هنإ 7

 ةقدصلا لضف هيف عمتجي ةبارقلا يوذ نم -ريغص وهو هوبأ تام- ًايتي «ةديدش ةعاجم يذ موي يف ماعطإ وأ (15- (١5

 .هدنع ءيش ال ًامدعم ًاريقف وأ «محرلا ةلصو

 هللا ةعاط ىلع ربصلاب ًاضعب مهضعب ىصوأو «هل ناميإلا اوصلخأ نيذلا نم ريخلا لامعأ نم ركُذ ام لْعِف عم ناك مث (۱۷)

 .قلخلاب ةمحرلاب اوصاوتو «هيصاعم نعو
 .ةنحلا ىلإ نيميلا تاذ ةمايقلا موي مهب ذخؤي نيذلا «نيميلا باحصأ مه .لاعقألا هذه اولعف نيذلا ()
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 ذخؤي نيذلا مه نآر قلاباورفك نيذلاو (15)

 .رانلا ىلإ لامشلا تاذ ةمايقلا موي مهب

 .مهيلع ةقلغم ٌةَقّبطم منهج مهؤازج )٠١(

  سمشلا ةروس +

 اهقارشإو اهراہنو سمشلاب هللا مسقأ )1-1١(

 «لوقألاو عولطلا يف اهعبت اذإ رمقلابو ءىحض

 ليللابو ءاهفشكو ةملظلا ىلج اذإ راهنلابو

 ًاملظم اهيلع ام نوكيف ضرألا يطغي امدنع

 ءاهطشَيو ضرألابو «مكحملا اهتانبو ءاسلابو

 اهتمهم ءادأل اهقلخ هللا لامكإو سفن لكيو

 نَم زاف دق «ريخلا قيرطو رشلا قيرط اهلل نّيبف

 نفعا نفخ دقو يتلا( اهات واخ رهط
 .يصاعملا يف هسفن

 ةياغلا اهغولبب اهيبن دومث تبَّرك(10-11)

 رقعل ةواقش ةليبقلا رثكأ ضبن ذإ ءنايصعلا يف

 :مالسلا هيلع حلاص هللا لوسر مش لاقف ةقانا
 اهلسرأ ةيآ اهنإف ؛ءوسب ةقانلا اوسمت نأ اورذحا

 اورذحاو «مكّبين قدص لع دت .مكيلإ هللا

 ںی اھا |
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 ءاهورحنف هب مهدعوت اهيف هوبذكف كلذ مهيلع قشف .مولعم موي ٌبْرِش مكلو موي َبْرِش امل نإف ءاهيقس ىلع اودتعت نأ

 ام ةعبت - رنک كلفت فاخيالو . .دحأ مهنم تِلْقُي ملف ءاوسلا ىلع مهيلع اهلعجف «مهمرجب ةبوقعلا مهر مهيلع قبطأف

 .باقعلا ديدش نم مهب هلزنأ

 4 لیلا ةروس إل
 «هئايضب ليللا مالظ نع فشكتا اذإ راهنلابو ءاهيلع امو ضرألا همالظب يطغي امدنع ليللاب هناحبس هللا مسقأ (4-1)

 .ةرخآلل لماعو ايندلل لماع نيب فلتخمل مكلمع نإ .ىثنألاو ركذلا :نيجوزلا قلخبو

 «ءازجلا نم اهيلع بترت امو «هيلع تلد امو «هللا الإ هلإ ال» ب قّدصو «كلذ يف هللا ىقتاو هلام نم لذب نَم اًّمأف )٠-۷(

 .هرومأ هل رّسينو «حالصلاو ريخلا بابسأ ىلإ هقفونو هدشرنسف

 .ءازحلا نم اهيلع بترت امو «هيلع تلدامو «هللا الإ هلإ الب بذکو «هبر ءازج نع ىنغتساو هلامب لخب نَم امأو (۹۰۸)
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 چنتا روم شلاش وكلا N كغم دوما

 هعفني الو «ءاقشلا بابسأ هل رسيتسف )١1١١(

 .راتلا يف قو اذإ هب لخبب يذلا هلام

 ن نأ انتمكحو انلضفب انيلع 21

 قيرط نم هتنجو هللا ىلإ لصوملا ىدهلا قيرط

 ةايحلاو ةرحخآلا ةايحلا كلم انل نإو ءلالضلا

 .ايندلا
ONد  akكل 7  i e f E Ey١4( | 0 ها اک 2 1 1 5 ( iاران مكتفّوخو -سانلا اہا- مكترذحف  

 .منهج ران يهو «جهوتت 5
 ٤ ENES EN 0853ه

 «ملسو هيلع هللا لص ًادمحم هللا يبن بذ يذلا

 .|هتعاطو «هلوسرو هللاب ناميإلا نع ضرعأو
 .ىوقتلا ديدش اهنع حّرحزيسو (۲۱۷ 3 كي ا

 عاليا كمى ١ سيلو .ريخلا نه ديزملا ءاغتبا هلام لذبي يذلا م

 هنكل ءافورعم هيلإ ىدسأ نم ةأفاكم كاذ هقافنإ رولا © ٌتّدَخ َكِيَرَةَمَعِنَِماَو رهت ر رهت ليال امار
0 E دل 

Ny ARIKفوسلو «هاضرو ىلعألا هبر هجو كلذب يغتبي  

 4 ىحضلا ةروس ل
 هب دارملاو ءىحضلا تقوب هللا مسقأ (”-1)

 ريغب مسقي نأ هل زوجي الف قولخملا امأ ءهتاقولخم نم ءاشي اهب هللا مسقيو .همالظ دتشاو قلخلاب نكس اذإ ليللابو هلك راهنلا
 .كنع يحولا ءاطبإب كضغبأ امو «كبر -يبنلا اهبأ - ككرت ام .كرش هللا ريغب مسقلا نإف «هقلاخ
 ىضرتف «ةرخآلا يف ماعنإلا عاونأ نم -يبنلا اهمأ- كبر كيطعي فوسلو ءايندلا راد نم كل ريخ ةرخآلا رادللو (024)
 .كلذب

 «ناهيإلا الو باتكلا ام يردت ال كدجوو ؟كاعرو كاوآف ءكّمُأ نطب يف لنك تنأو كوبأ تام تي لبق نم كدي لأ (8- 3(
 ؟ربصلاو ةعانقلاب كسفن ىنغأو ؛كقزر كيلإ قاسف ءاريقف كدجوو ؟لامعألا نسحأل كقفوو ؛ملعت نكت ملام كمّلعف

 اهغبسأ يتلا كبر ةمعنب امأو «هتجاح ضقاو «همعطأ لب ؛هرجزت الف لئاسلا امأو «هتلماعم ئيت الف ميتيلا امأف ۹٩ -1١1(

 .اہ ثدحتف كيلع

 4 حرشلا ةروس
 كنع انططحو «قالخألا مراكمب فاصتالاو هللا ىلإ ةوعدلاو «نيدلا عئارشل كردص كل -يبنلا اهيأ- عسون م۲ 3(

 .كلمح كلذب
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 انمعنأ اب- كانلعجو «كرهظ لقثأ يذلا 9 ٤(

 ؟ةيلاع ةعيفر ةلزنم يف -مراكملا نم كيلع

 ؛ةلاسرلا رشن نع كئادعأ ىذأ كني الف (16)

 .ًاجرف قيضلا عم نإ ءًاجرف قيضلا عم نإف
 اهاغشأو ايندلا رومأ نم تغرف اذإف (۸۷)

 ايف بغراف هدحو كبر ىلإو «ةدابعلا يف ّدِجَق

 .هدنع

 ¥ نيتلا ةروس إ#

 نم امو «نوتيزلاو نيتلاب هللا مسُفأ (1-1)

 انيس روط» لبجب مسقأو «ةروهشملا رامشلا

 اذهب مسقأو «ًايلكت ىسوم هيلع هللا ملك يذلا

 طبهم «ةكم» يهو «فوخ لك نم نيمألا دلبلا
 «ةروص نسحأ يف ناسنإلا انقلخ دقل .يحولا

 «لسرلا عبتيو «هللا عطي مل نإ رانلا ىلإ هانددر مث

 مه ةح اصلا لا عألا اولمعو اونمآ نيذلا نكل

 صوقنم الو عوطقم ريغ ميظع رجأ
 نأ ىلع -ناسنإلا اهيأ- كلمحي ءىش يأ (۷)

 ىلع ةلدألا حوضو عم ءازجلاو ا بّدکت
 ؟كلذ ىلع ىلاعت هللا ةردق

 5 درو جة قلي ا
 ا 0-4 o ام لا عم
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 ییا واوا 0 هنا

 ال ىدس قلخلا كرتُي لهف .ىلب ؟قلخ ام لك يف نيمكاحلا مكحأب سانلا نيب لصفلل مويلا اذه لعج يذلا هللا سيلأ (۸)

 .نوكي الو كلذ ٌحصي ال ؟نوبقاعي الو نوباثي الو ؛نوهنُي الو نورمؤي

  قلعلا ةروس +

 مد ةعطق نم ناسنإ لك قلخ يذلا «قلخلاب درفتملا كبر مساب احِتتْفُم نآرقلا نم كيلإ لزنأ ام - -يبنلا اهيأ- أرقا (0-1)

 مع «ملقلاب ةباتكلا هقلخ مَع يذلا ءدوجلا عساو ناسحإلا ريثكل كبر نإو .كيلإ لزنأ ام -يبنلا اهيأ- ارقا .رمحأ ظيلغ

 .ملعلا رون ىلإ لهجلا ةملظ نم هلقنو «ملعي نكي ملام ناسنإلا

 ناسنإ لك يزاجيف هللا ىلإ ريصملا نأ ةيغاط لك ملعيلف « ىنغلا هرطبأ اذإ هللا دودح زواجتيل ناسنإلا نأ ًاقح (8-7)

 .هلمعب
 هياع هللا لص دمحم وهو «هبرل لص اذإ انل ًادبع ىهني يذلا «لهج وبأ وهو «لجرلا اذه نايغط نم بجعأ تيأرأ (١؟-9)

 ؟كلذ نع هاهنيأ ىوقتلاب هريغ ًأرمآ ناك نإ وأ ؟هاهني فيكف ىدملا ىلع ةالصلا نع يهنملا ناك نإ تيأرأ ؟ملسو
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 ٍةَيِباةَررُس ردك ةَروْس نو لَا رجلا

 ىعدُي اهب ىهانلا اذه بدك نإ تيأرأ (۱۹-۱۳)
 ام لك ىري هللا نأب ملعي ملأ «هنع ضرعأو «هيلإ 4 مل 2 / ,

 مل نثل ءلهج وبأ معزي امك رمألا سيل ؟لعفي 0 اتسم 0 م يدان ت : 03 ةهيصان ت
 هسأر مّدقمب نذخأنل هاذأو هقاقش نع اذه عجري 5 ررافاو دجساو 5

 ةبذاك ةيصان هتيصان «رانلا يف حرطُيو ًافينع ًاذخأ >
 أطخلاو بذكلا نأكف ءالاعفأ يف ةئطاخ ءاهاقم يف

 هيدان لهأ ةيغاطلا اذه رضحيلف .اهنم نايداب
iGباذعلا ةكئالم وعدنس «مهم رصنتسي نيذلا 5 رو 21-2 . 

 كلاني نل هنإ «لهج وبأ نظي ام ىلع رمألا سيل PE 2 E 8 نمل ا ايف جورلاو ةكيلملا لرد ره
 هيلإ كاعد |يف هعطت الف ءءوسب -لوسرلااهبأ- اک رَ املطمىح ولس

9 | EEE 
 ا  1 Ryهنم برتقاو «كبرل دجساو «ةالصلا كرت نم
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 ر روس 4 ا DEB ییا تمت أ ق | E 4( ردقلا ةروس +

 .ناضمر رهش يلايل ىدحإ يهو 0 2 املا تكا 0
 ردقلاةليلام-يبنلا اهيأ- كاردأ امو( 9 نیا ر

 ؟فرشلاو ةَ ا ا
E IVEاهيف حلاصلا لمعلا ءةكرابم ةليل ردقلا ةليل ()  

 .ردق ةليل اهيف سيل رهش فلأ لّمَع نم ريخ
 .ةّمألا هذه ىلع ىلاعت هللا نم لضفت وهو
 .ةنسلا كلت يف هاضق رمأ لك نِم مهبر نذإب ءاهيف مالسلا هيلع ليربجو ةكئالملا لوزن رثكي (5)

 £ ةنيبلا ةروس 8

 ةقباسلا بتكلا يف اهب اودع يتلا ةمالعلا مهيتأت ىتح مهرفك نيكرات نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا نم اورفك نيذلا نكي(
 .ةرهطم فحص يف ًانآرق ولتي «ملسو هيلع هللا لص دمحم هللا لوسر يهو ()
 .ميقتسم طارص ىلإو قحلا ىلإ يدهت «ةلداع رماوأو ةقداص رابخأ فحصلا كلت يف ()

 نم هنودج امل ؛ًاقح ًالوسر ملسو هيلع هللا لص دمحم نوك يف ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا اوتوأ نيذلا فلتخا امو (5)
 الف «هتوبن ةحص ىلع نيعمتجم اوناكف «ليجنإلاو ةاروتلا يف هب اودعو يذلا يبنلا هنأ اونيبت ام دعب نم الإ ءمهباتك يف هتعن
 .ًادسحو ًايغب هتوبن دحج نم مهنمو «هب نمآ نم مهنمف :اوقّرفت ثب

 اوميقيو «نايول | ىلإ كرشلا نع نيلئام «ههجو مهتدابعب نيدصاق هدحو هللا اودبعيل الإ عئارشلا راس ل اورمأ ابو 31

 .مالسإلا وهو «ةماقتسالا نيد وه كلذو قاكزلا اوُدَوُيو .ةالصلا
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 نيمار سا

 نوال

 ىراصنلاو دوهيلا نم اورفك نيذلا نإ (5)

 تاما لقا عشا

 اولمعو هلوسر اوعبتاو هللا اوقَّدَص نيذلا نإ (۷)

 ص : .قلخلا ريخ مه كئلوأ «تاحلاصلا

E E E2 ن ین ومر دکتر طورت أ عيدا  
 7 ةماقإ تانج ةمايقلا موي مهبر دنع مهؤازج (۸)
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 KXR ي01 |© تحت نم يرجت «نسحلا ىهتنم يف رارقتساو

 a 9 دبأ اهيف نيدلاخ «رابنألا اهراجشأو اهروصق

 1 أ شيلا حقا ارز ضرار آلا ال ) .اوضرو «ةح اصلا مهلا معأ لبقف مهنع هللا يضر
جلا كلذ «تاماركلا عاونأ نم مهل َّدعأ ايب هنع

 5 Ak a دا امس لآ ءاز

 ابْحاْتدَكَِمُو هو

 SD 1 .هيصاعم بنتجاو هللا فاخ نمل نسحلا
E E Eٍإ ا  

 | رش ااا رمي نتو رنو ةد لام 5 4 ةلزلزلا ةروس ]+
AMI ENN 2 2000 E 8621 |)  اجر ضرألا تجر اذإ شديداء )"-1( 

 ُ يو ءزونكو ىتوم نم اهنطب يفام تجرخأو

 تري 6ھا رو َمِتْيِدعْلاَو اڳ ؟اهل ثدح يذلا ام :ًاعزف ناسنإلا لءاستو

 قاتم ويل نتو فاكتب ر رر |4 اهيلع لمع اب ضرألا ربخت ةمايقلا موي (05)

 €975 اهرمأ ىلاعتو هناحبس هللا نأبو ءرش وأ ريخ نم

 .اهيلع لمع اهب ربخت نأب
 مهيزاجيو «تائيسلاو تانسحلا نم اولمع ام هللا مهيريل ؛نيقرفتم ًافانصأ باسحلا فقوم نع سانلا عجري ذشموي (1)

 .اهيلع
 .ةرخآلا يف هباقع ري ءًأرش ةريغص ةلمن نزو لمعي نمو «ةرخآلا يف هباوث ري ءًاريخ ةريغص ةلمن نزو لمعي نمف (80)

 ج تايداعلا ةروس #

 قولخملل زوجي الو .اهوذَع ةعرس نم اهسافنأ توص رهظي نيح ءٌودعلا وحن هليبس يف تايراجلا ليخاب ىلاعت هللا مسقأ (1)

 .كرش هللا ريغب مسقلا نإف ؛هللاب الإ مسقي نأ

 .اهوُذَع ةّدشل ؛اهرفاوح ةبالص نم رانلا حدقنت يتاللا ٍليخلاف (1)

 .حبصلا دنع ءادعألا ىلع اهنابُكُرب ريغُت يتلا ليخلاف م

 ارابغ وُدَعلا اذهب َنْجّيِهف (4)

 .ءادعألا عومج نههابكري نطّسوتف (0)
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 0 َةَعِراَقلاةَروُس للا دماج

 هنإو دوحجل هبر معنل ناسنإلا نإ (8-7) )
 .ديدشل لاملا بحل هنإو .رقمل كلذ هدوحجب / a 0 کک

 هللا جرخأ اذإ هرظتني ام ناسنإلا ملعي الفأ () وإ شر زمرک ھر 5ھ رو دلا فام يح

 ؟ءازجلاو باسحلل روبقلا نم تاومألا ا يحط
4 

 م

 ريخ نم رودصلا يف رتتسا ام جرختساو )٠١(

 .رش وأ

 ال يبخل ذئموي مهلاعأبو مہب مہر نإ (۱) م8 م

ger.كلذ نم ءيش هيلع ىفخي 49 ل . 

 | و ا
 # ةعراقلا ةروس #

 .اهاوهأب سانلا بولق عرقت يتلا ةعاسلا )١(

 ؟ةعراقلا هذه ءىش يأ (؟)

 همك @ نيزوم تف 9 اوتو 0

 ي ا ةا کب راھ

 ؟اهب كملعأ ءيش يأو () 4 ا

 ١ هاوار دا ا 0 11

 وهو «رشتتملا شارفلاك مهتكرحو مهقرفتو 5 هنا جركل O ا
 .رانلا يف طقاستي يذلا د دک چ ولدت توسل
 ناولألا ددعتم فوصلاك لابجلا نوكتو (5) @ يعل نع ذمو رکا لاكتشاف نیب را

 .لوزيو ءابه ريصيف «ديلاب شفني يذلا ټپ
 وهف «هتانسح نيزاوم تحجر نم امأف (۷ ۰

 .ةنحجلا يف ةيضرم ةايح يف
 .منهج هاوأمف «هتائيس نيزاوم تحجرو «هتانسح نيزاوم تفخ نم امأو (9.4)

 ؟ةيواحلا هذه ام -لوسرلا اهيأ- كاردأ امو )٠١(

 .اهيلع دوقولا نم تيك دق ران اهنإ(1١)

 ‡ رثاكتلا ةروس #

 .دالوألاو لاومألا ةرثكب رخافتلا هللا ةعاط نع مكلغش )١(

 .اهيف متنفدو «رباقملا ىلإ مترص نأ ىلإ كلذب مكلاغتشا رمتساو (؟)

 .مكل ريخ ةرخآلا رادلا نأ نونّيبتت فوس «لاومألاب رثاكتلا مكيهْلُي نأ يغبني اذكه ام (۳)

 .اهنع مكلاغشنا ةبقاع ءوس نوملعت فوس اورذحا مث (5)

 نم مكسفنأ ذاقنإ ىلإ متردابلو «مترجزنال ملعلا قح نوملعت ول لاومألاب رثاكتلا مكيهلي نأ يغبني اذكه ام (8-5)

 .ميعنلا عاونأ لك نع ةمايقلا موي َّنّلأستل مث «بير نود اَئّرصبتل مث «ميحجلا َنٌرصبتل .كالهلا



 أ رصعلا ةروس #

 بئاجع نم هيف امل ؛رهدلاب هللا مسقأ (۲۰۱)

 يفل مدآ ينب نأ ىلع «هتمظع ىلع ةّلادلا هللا ةردق

 الإ مسقي نأ دبعلل زوجي الو .ناصقنو ةكّلَم

 .كرش هللا ريغب مسقلا نإف ؛هللاب

 «ًاحاص ًالمع اولمعو هللاب اونمآ نيذلا الإ (۳)

 قحاب كاسمتسالاب ًاضعب مهضعب ىصوأو
 .كلذ ىلع ريصلاو «هللا ةعاطب لمعلاو

 4 ةزمه ا ةروس +

 ناَّعط ءسانلل باتغم لكل كالهو رش )١(

 .مهيف
 .هدادْعَتو لاملا عج همه ناك يذلا (؟)

 .هعمج يذلا لاملا اذهب هسفنل َنِمَض هنأ نظي (۳)

 .باسحلا نم تالفإلاو ايندلا يف دولخلا

 يتلا رانلا يف ٌنحرطُيل ءنظ امك رمألا سيل (5)
 اهيف یب ام لك مشهت

 ؟رانلا ةقيقح ام -لوسرلا اهيأ- كاردأ امو )٥(

 ٍليِفلاٌةَروُش َةَرَمْشاةَررُش  رَضعلاٌةَروَس نو ا

 وو لبو یکی کارو
SN EG 
RNAS 

WEN 5 5 

 د 6
 حک

Am. SE a 

  < 0رک
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E3 
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2 A 

 ددد
 ھذا فَ ةن

 علق جةكقوفلاو 1
 نددىرمَعىھ ەك

 عَ NEE يلف ٌقَيَكَرَكَولَ
 ت

2 

 ورید نوھ ردت
 ص رسام یدک یک رخ نق مكره

 .بولقلا ىلإ ماسجألا نم ذفنت اهّرح ةدش نم يتلا ءبهّللا ٌةديدشلا ةلعتشملا هللا ران اهنإ (۷ :3)

 .اهنم اوجرخي الثل ؛ةلوطم لالغأو لسالس يف ةقّبطم مهيلع اهنإ (4:8)

  ليفلا ةروس ل
 ؟ةكرابملا ةبعكلا ريمدت اودارأ نيذلا هشيجو ّيشبحلا ةهربأ :ليفلا باحصأب كبر لعف فيك -لوسرلا اهيأ- ملعت ملأ )١(

 ؟عييضتو لاطبإ يف رش نم هورّبد ام لعجي ملأ (9)

 .رّجحتم نيط نم ةراجحب مهفذقت «ةعباتتم تاعامج يف اربط مهيلع ثعبو (4 27)

 .اهب تمر مث مئاهبلا اهتلكأ يتلا ةسبايلا عرزلا قاروأك نيمطح هب مهلعجف (5)



TESA gfكيرق ة #  Ryشيرق روس  ‡ 
AYN 

 ةماقتساو «مهنمأو شيرق فلإل اوبَجعا (۲)

 ىلإ ءاتشلا يف مهيتلحر ماظتناو «مهحلاصم

 ريسيتو ««ماشلا» ىلإ فيصلا يفو ؛«نميلا»

 .هيلإ نوجاتحي ام بلجل ؛كلذ

 هيل يذلا تيبلا اذه بر اودبعيلو ءاوركشيلف (۳)
9 
2 

 َفرشلا اولان هببسبو « -ةبعكلا وهو- هب نوُزَبعي 5 <

 :ةدايعلا هل اوصْلَخمَو ةودجو يلو قعقألَو 0

 نم مهنمآو «ديدش عوج نم مهمعطأ يذلا (4) 08

 .ميظع فوخو عزف 7

3 
 ‡ نوعاملا ةروس # 1

ENE 
O 3 

5 
 ثعبلاب بّدكي يذلا كلذ لاح تيأرأ )١( 7
FOS 

OEE,؟ءازجلاو 6 مح  
 هوبأ تام يذلا ميتيلا عفدي يذلا كلذف () 9 نر كورس

 ةواسقل ؛هقح نع ةدشو فنعب ريغص وهو 6

 .هبلق

 ال يذلا جاتحملا ماعطإ ىلع هريغ صح الو (۳)
 ؟ةيكت همي نأ هل فيكف :ةتجاحت دو ةيفكي ان كلمن

 .اهتقو يف اهنودؤي الو ءاههجو ىلع اهنوميقي ال .نوهال مهتالص نع مه نيذلا نيلصملل ديدش باذعف (6 «4)

 .سانلل ةاءارم ريخلا لامعأب نورهاظتي مه نيذلا )١(

 .هقلخ ىلإ اونسحأ مه الو «مهبر ةدابع اونسحأ مه الف ءاهريغو ةينآلا نم هتراعإ رضت ال ام ةراعإ نوعنميو (۷)

 £ رثوكلا ةروس #

 ؤلؤللا مايخ هاتّقاح يذلا ةنحلا يف رثوكلا رهن كلذ نمو «ةرخآلاو ايندلا يف ريثكلا ريخلا -يبنلا اهيأ- كانيطعأ انإ ()

 .كسملا هنيطو «فّرجملا

 .هدحو همسا ىلعو هل كتحيبذ حبذاو ءاهّلك كتالص كبرل صلخأف (؟)

 .ريخ لك نم عوطقملا «هرثأ عطقنملا وه ءرونلاو ىد لا نم هب تئج ام ضغبمو كضغبم نإ (۳)



 داوس ِرَصَلاةَروس  َقوُروَملاٌةَيوُس نوكيا

 4 نورفاكلا ةروس #

 هللاب اورفك نيذلل -لوسرلا اهنأ- لق )١(

 9 َنوُدْبَتاَم .هللاب نورفاكلا اهيأ اي :هلوسرو

 ندع لر ھذا ةدنيع لييَعشَأ لَو |  ةغآلاو مانصألانمنودبعتامدبعأال9)
 دل © دام تودیع و الو 7 .ةفئازلا

 © وه «دحاو هلإ نم دبعأ ام نودباع متنأ الو (۳)
RM 

 20 | ا
 ورا 2 .ةدابعلل هدحو قحتسملا نيم اعلا بر هللا

 3 ك  ةملآلاو مانصألا نم متدبع ام دباعانأ الو (5)
(ey8 يخ ا يالا  

 TE ءاجاذإ 3 .ةلطابلا

 دمخ 2 حيض ©جاوفأ هلأ نيو ف نواحي 8 .دبعأ ام ًالّبقتسم نودباع متنأ الو (6)

 5 تاڪ هداف ر نم مهايعأب صاخشأ يف تلزن ةبآلا هذهو

 ا PSE 5 .ًادبأ نونمؤي ال مهخأ هللا ملع دق «نيكرشملا

 ییا رقت : 2 يلو «هعابتا ىلع متررصأ يذلا مكنيد مكل (7)

 © بکار امنع قغ ام ۵ ب یھ یادی تن ا و ا اید
 کک بهت ادا

 لا ة
 نقلټڪاک يجف 8 ( رصنلا ةروس إل

 EES ا رافك ىلع رصنلا -لوسرلا اهيأ- كل متاذإ ()

 .(ةكم» حتف كل متو «شيرق

 .تاعامج تاعامج مالسإلا يف نولخدي سانلا نم ريثكلا تيأرو (1)

 نيحبسملا ىلع ةبوتلا ٌريثك ناك هنإ هرافغتسا نم راثكإلاو هدمحب حيبستلا نم راثكإلاب كبر ءاقلل أيهتف كلذ عقو اذإ ()

 .مهتبوت لبقيو مهمحر يو مهيلع بوتي «نيرفغتسملاو

 4 دسملا ةروس ©

 .به يبأ نارسخ ققحت دقو «ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم هللا لوسر هئاذيإب يقشو به ي يبأ ادي ترسخ )١(

 .هب لزن اذإ هللا باذع نم ًائيش هنع اًَدُرَي نلف «هدلوو هلام هنع ىنغأ ام (۲)

 هللا ىلص يبنلا قيرط يف هحرطتف كوشلا لمحت تناك يتلا هتأرماو وه «لعتشملا بهّللا تاذ مَّنِهج ران لخ ديس (4 )٠۳

 .اهلفسأ ىلإ ىمْرُت مث «منهج ران يف هب عَفْرُت «نشخ ديدش فيل نم ٍِلْثَملا مكحم لبح اهقنع يف )٥(

۳ 



 ساَئلاةَررُش ٍققلاةتوش  ضتتإلاٌة رش  توالاوجلا
aS 15  

 ى صالخإلا ةروس 9 | مم SE الا :١ ڪڪ
 ر

 ةيهولألاب درفتملا هللا وه :-لوسرلا اهيأ- لق )١(

 دحأ هكراشي ال تافصلاو ءامسألاو «ةيبوبرلاو

 گرہ ا

SISE2 > > دا دجملاو فَّرَّدلا تافص ين لْمَك يذلا هلا () | 2222-2-5  
E DNL Oءاضق يف قئالخلا هدصقي يذلا «ةمظعلاو : ايست كس رک  

 .بئاغرلاو جئاوحلا

 .ةبحاص الو دلاو الو دلو هل سيل (۳)
 هقلخ نم ٌدحأ ًابباشم الو ًالثام هل نكي ملو )٤(

 كرابت «هلاعفأ يف الو «هتافص يف الو .هئامسأ ينال

 3 رس نمو © قا ام رس نم

 رقما فتحت رَ نمو
 © َدَسَْحاَدِإ دارس نمو

TES AYES 
DDC 7 کک 

 ١ u ےک کک رى و

RAS KAل .سدقتو ىلاعتو |  

  قلفلا ةروس 8 | 0 و وك وو

 .حبصلا وهو «قلفلا ١ © ني يود د ىف سوسو

 .اهاذأو تاقولخملا عيمج رش نم (۲) سلاو كجان

 لخد اذإ ةملظلا ديدش ليل رش نمو (۳) 111

 .تايذؤملاو رورشلا نم هيف امو «لغلغتو

 .رحسلا دصقب دمع نم ندقعي ايف نخفني يتاللا تارحاسلا رش نمو (4)

 .مهب ىذألا عاقيإو مهنع الاوز ديري «مّعِن نم هللا مهبهو ام ىلع مهدسح اذإ سانلل ضغبم دساح رش نمو ()

 *'( سانلا ةروس +

 .ساوسولا رش در ىلع هدحو رداقلا «سانلا برب مصتعأو ذوعأ :-لوسرلا اهيأ- لق )١(

 .مهنع ٌينغلا «مهنوؤش لك يف فرصتملا سانلا كلم (؟)

 .هاوس قحب دوبعم ال يذلا سانلا هلإ (۳)

 .هللا ركذ دنع يفتخيو «ةلفغلا دنع سوسوي يذلا ناطيشلا ىذأ نم (4)

 .ساتلا رودص يف كوكشلاو رشلا تبي يذلا (0)

 .سنإلاو نجلا نيطايش نم (5)
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